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1 JOHDANTO 

Moni on kysynyt minulta, että jos he lähtevät ehdolle vaaleihin, joutuvatko he sitten hirveän maalituksen kohteeksi. 
Jos hyvät tyypit eivät uskalla lähteä ehdolle, se tarkoittaa sitä, että politiikkaan tulee vain paatuneimpia ja kovimpia 
tyyppejä. Politiikassa tarvitaan myös empatiaa. Vihapuheen ei saa antaa tehdä sellaista tilannetta, että porukka ei 
uskalla lähteä ehdolle. - -  
Viestit ovat samaa kuraa aina. Vitun läski n***ri h**ra, sinut pitäisi raiskata, en panisi sinua koskaan. - - Alatyyliset, 
seksuaalissävytteiset viestit naisille ovat vallankäyttöä, se on laajempi yhteiskunnallinen ongelma.  

– Vihreiden varapuheenjohtaja Fatim Diarra Iltalehdelle 12.7.2020  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä Vihreän liiton kuntavaaliehdokkaiden ehdolle 

asettumiseen liittyviin huoliin kuntavaaleissa 2021. Kuntavaaliehdokkaaksi asettumiseen vaikuttaa 

moni asia, ja erilaisia ehdokaskokemuksia on yhtä monta kuin on ehdokkaitakin. Tutkielmassa 

kartoitan ehdolle asettumiseen liittyviä huolia intersektionaalisen lähestymistavan keinoin ja kysyn, 

kuinka nämä huolet vaihtelevat riippuen esimerkiksi ehdokkaan sukupuolesta, koulutustaustasta, 

iästä ja mahdollisesta vähemmistöasemasta. Väitän, että ehdokkuuteen liittyvät huolet ovat 

merkittävä poliittisten vaikutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuuteen vaikuttava tekijä. 

Erityisesti vihapuheen ja häirinnän uhka on viime vuosina noussut uudeksi vaalien ja kampanjoinnin 

jännitteeksi. Sen lisäksi että vihapuheen ja vaalihäirinnän uhka voi heikentää luottamusta poliittisen 

järjestelmän toimivuuteen, se voi myös vaikuttaa negatiivisesti yksilön haluun osallistua politiikkaan 

niin äänestäjänä, ehdokkaana kuin kampanja-aktiivinakin (Knuutila & Kosonen & Saresma & Haara 

& Pöyhtäri 2019; Wass & Isotalo & Limnéll 2020, 87). Naissukupuoli sekä yhteen tai useampaan 

vähemmistöryhmään kuuluminen lisää henkilön ja poliitikon riskiä joutua vihapuheen kohteeksi (ks. 

Ollus ym. 2019; Knuutila ym. 2019). Kuten alun sitaatista voi havaita, vihapuheen ja vaalihäirinnän 

uhka kohdistuu usein sen kohteen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten sukupuoleen, ihonväriin 

ja kehon kokoon ja muotoon. Koska vihapuhetta ja häirintää kohdistuu korostetusti yhteen tai 

useampaan vähemmistöön kuuluviin ehdokkaisiin, on ilmiötä tarpeellista tarkastella 

intersektionaalisen lähestymistavan keinoin. Vaikka ehdokkuuteen liittyvien huolien tutkimus onkin 

etenkin viime vuosina keskittynyt vihapuheeseen ja vaalihäirintään, ehdokkaaksi lähtemiseen 

vaikuttaa tietenkin moni muukin asia. Esimerkiksi Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan, että 

erään aktiivisen nuorisopoliitikon suurimmat syyt jättää asettumatta ehdolle kuntavaaleissa 2021 

olivat vihapuheen uhan sijaan ajankäyttöön ja omaan taloudelliseen tilanteeseen liittyvät huolet 

(Helsingin sanomat 2021a). Samaisessa Helsingin Sanomien artikkelissa kerrotaan Kuntaliiton 

julkaisemattomasta tutkimuksesta, jonka mukaan ajankäyttöön liittyvät huolet vähensivät eniten 

kunnanvaltuutettujen halua asettua ehdolle uudelleen. Luottamushenkilöihin kohdistuva häirintä ja 

uhkailu olivat listalla vasta kolmantena. On kuitenkin huomionarvoista, että jopa puolet kyselyyn 
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vastanneista valtuutetuista (N=700) olivat arvioineet vihapuheen uhan vähentävän halukkuutta 

asettua ehdolle uudestaan kuntavaaleissa. (Em.) Lisäksi on huomioitava, että vihapuhe ja vaalihäirintä 

näyttäytyvät eri tasoisina uhkina erilaisista taustoista tuleville ehdokkaille, kun taas esimerkiksi 

ajankäyttöön liittyvät huolet koskettavat ainakin jollain tasolla useimpia ehdokkaita. 

Koronapandemian aiheuttama yleinen epävarmuus tuo oman haasteensa kuntavaaliehdokkuutta 

pohtiville vuoden 2021 vaaleissa, ilmeisimpänä vaikutuksena tietenkin vaalien siirtäminen 

huhtikuusta kesäkuuhun. Lisäksi kampanjointi on siirtynyt pandemian vuoksi lähes kokonaan 

verkkoon, mikä korostaa ehdokkaiden sosiaalisen median osaamista. Tämä taas saattaa vaikeuttaa 

niiden ehdokkaiden menestyksekästä kampanjointia, jotka eivät toimi aktiivisesti sosiaalisessa 

mediassa. Vihreän liiton puoluesihteeri kertoikin Helsingin Sanomien haastattelussa, että 

sosiaalisessa mediassa suuret seuraajamäärät omaavien ehdokkaiden on otaksuttu pärjäävän erityisen 

hyvin kesän 2021 vaaleissa; sen lisäksi että he saavat alustoillaan jo valmiiksi paljon näkyvyyttä, 

heidän on myös helpompi kommunikoida mahdollisen äänestäjäkuntansa verrattuna niihin 

ehdokkaisiin, joilla ei ole samanlaista alustaa käytettävissään (Helsingin sanomat 2021b). 

Selvitän maisterintutkielmassani Vihreän liiton vuoden 2021 kuntavaaliehdokkaiden ehdolle 

asettumiseen liittyviä huolia intersektionaalisen lähestymistavan keinoin (ks. luku 4.1). Lisäksi tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tutkimustietoa risteävien erojen1 vaikutuksista vihreiden 

kuntavaaliehdokkaaksi asettumiseen liittyviin huoliin. Kuntavaaliehdokkaiden huolien tutkiminen on 

tärkeä tutkimuskohde, sillä se antaa katsauksen siihen, kuinka esimerkiksi vähemmistöehdokkaat, eri 

ikäiset ehdokkaat tai ensimmäistä kertaa ehdolla olevat ehdokkaat kokevat ehdokkuuteensa liittyvät 

riskit, sekä millaisia esteitä ja hidasteita ehdokkuudelle saattaa olla. Lisäksi huolia tarkastelemalla 

voidaan saada selville, minkälaista tukea päätöksenteossa aliedustetut ryhmät tarvitsevat 

osallistuakseen poliittiseen päätöksentekoon.  

Tutkimuskysymykseni ovat:  

1. Millaisia huolia vihreiden kuntavaaliehdokkaiden ehdolle asettumiseen liittyy? 
2. Kuinka vihreiden kuntavaaliehdokkaiden risteävät erot näyttäytyvät heidän ehdolle asettumiseen 

liittyvissä huolissaan? 

Maisterintutkielma toteutettiin Vihreät Naiset ry:n toimeksiantona. Tutkimus toteutettiin keväällä 

2021 ehdokkaille lähetetyn kyselytutkimuksen keinoin. Teoreettisena viitekehyksenäni toimivan 

feministisen politiikantutkimuksen tarkoituksena on sekä tutkia sitä, kuinka poliittiset ja 

yhteiskunnalliset valtasuhteet muodostuvat ja kuinka niitä ylläpidetään erilaisissa instituutioissa, että 

edistää poliittista yhdenvertaisuutta niin sukupuolen kuin muidenkin henkilön risteävien erojen 

                                                
1 Tarkoitan risteävillä eroilla sellaisia henkilön ominaisuuksia, joita voidaan tutkia intersektionaalisen lähestymistavan keinoin. Tällaisia risteäviä 
ominaisuuksia tai eroja ovat muun muassa sukupuoli, ikä, ihonväri, ruumiin kyvykkyys ja koko, sekä esimerkiksi luokka, koulutustaso sekä toimenkuva. 
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näkökulmasta niin institutionaalisella kuin lainsäädännölliselläkin tasolla (Kantola & Lombardo 

2017, 6; Squires 1999). Tämä tutkimus ottaa osaa feministisen politiikantutkimuksen perinteeseen 

sekä yhteiskunnallisiin keskusteluihin poliittisen päätöksenteon yhdenvertaisuudesta. Lisäksi se 

toimii tukena erityisesti vihreiden tulevaisuuden ehdokastyölle. 

Tutkimuksen rakenne on seuraava; toisessa luvussa kartoitan tutkimuksen teoreettista viitekehystä, 

sekä avaan puoluepoliittisia intressejä ehdokasasettelun takana. Kolmannessa luvussa kartoitan 

ehdokkaiden huolista, sekä vihreistä ehdokkaista aiemmin tehtyä tutkimusta. Neljännessä luvussa 

esittelen aineiston keräämisprosessia kyselytutkimuksen keinoin ja avaan tutkimusmenetelmiäni. 

Lisäksi pohdin tutkimusprosessin eettisyyttä. Tämän jälkeen siirryn aineiston analyysiin. Lopuksi 

teen yhteenvedon tutkimustuloksista ja pohdin jatkotutkimuksen mahdollisuuksia.  
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2 POLIITTISEN YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMINEN 

2.1 Feministinen politiikantutkimus 

Tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä toimii feministinen politiikantutkimus. Politiikantutkimus 

on politiikkaa ja sen ilmiöitä tutkiva tieteenala, jonka analyyttinen strategia yhdistää teorian ja 

käytännön, ja joka liikkuu sujuvasti näiden välillä. Vaikka teorian ja käytännön yhdistäminen ja 

niiden joustava tarkastelu ja yhdistäminen on myös feministisen politiikantutkimuksen erityispiirre, 

feministinen politiikantutkimus eroaa valtavirran politiikantutkimuksesta monin tavoin. Sen suurin 

anti valtavirran politiikantutkimukselle on ehdottomasti sen kyky tarkastella kriittisesti ja 

kyseenalaistaa valtaan liittyviä valtasuhteita monipuolisesti, erityisesti liittyen sukupuoleen 

liitettyihin monimutkaisiin vallan verkostoihin. Feministisen politiikantutkimuksen tavoitteena onkin 

selvittää, kuinka esimerkiksi sukupuolten poliittiset voimasuhteet muodostuvat, sekä kuinka niitä 

ylläpidetään ja toistetaan erilaisten poliittisten toimijoiden toimesta erilaisissa poliittisissa 

instituutioissa ja ympäristöissä. Feministinen politiikantutkimus pohtii sitä, kuinka näitä poliittisia 

instituutioita ja käytäntöjä sekä niiden tavoitteita voisi muuttaa tasa-arvoisemmiksi ja 

yhdenvertaisemmiksi. (Kantola & Lombardo 2017, 6, 196–197.) Feministisen politiikantutkimuksen 

tavoitteena on siis edistää politiikan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, sekä poliittisen edustuksen 

monimuotoisuutta (Squires 1999; Kantola & Lombardo 2017; Bryson 2016). Tämä on myös oman 

tutkimukseni tavoite; tuottaa tietoa taustaltaan erilaisten ehdokkaiden kokemuksista, minkä pohjalta 

voidaan mahdollisesti tehdä ehdokkuudesta saavutettavampaa ja yhdenvertaisempaa 

mahdollisimman monelle eri taustasta tulevalle henkilölle. 

Valtavirran politiikantutkimuksen teoria on muotoutunut sellaisen ajatteluperinteen keskellä, missä 

miesten valta hallita niin naisia kuin julkisia asioitakin on ollut itsestään selvää ja oikeutettua. 

Itsestään selvää ja oikeutettua edelleen politiikantutkimuksessakin suuressa arvossa pidettyjen 

poliittisten teoreetikkojen (mm. Aristoteles, Machiavelli, Locke) ajattelulle on ollut myös naisten 

alisteinen asema kotona yksityisen piirissä, julkisen vallan kuuluessa miehille. (Kantola & Lombardo 

2017, 9; Bryson 2016, 1–2.) Siitäkin huolimatta, että feministiset politiikantutkijat ovat haastaneet ja 

tuoneet esiin miesten kirjoittamien politiikantutkimuksen klassikoiden sukupuolistereotypioita 

vahvistavat ajattelumallit (ks. Pateman 1989), politiikantutkimuksen valtavirran tapa ajatella julkinen 

symboloimaan miehiä ja yksityinen naisia, on tänäkin päivänä vahva (Kantola & Lombardo 2017, 9). 

Feministinen politiikantutkimus kyseenalaistaakin valtavirran politiikantutkimuksen itsestään selvinä 

pitämiä oletuksia ja tiedostamattomia ajatusmalleja (em. 199).  

Feministiset politiikantutkijat ovatkin kritisoineet valtavirran politiikan tutkimusta siitä, että se jättää 
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huomiotta sukupuoleen, ihonväriin tai rotuun2, luokkaan ja seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat, mitkä 

ovat feministisen politiikantutkimuksen prioriteetteja (Mendoza 2012; 47; Kantola & Lombardo 

2017, 199)3. Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen vaatii myös naisten välisten valtarakenteiden 

kriittistä tarkastelua. Tämän haasteen ratkaisemiseksi käytetään intersektionaalista lähestymistapaa 

(ks. luku 4.3), mikä ottaa sukupuolen lisäksi huomioon henkilöiden risteävät erot, joita voivat olla 

esimerkiksi rotu, seksuaalisuus, ikä, yhteiskuntaluokka, koulutustaso, vammaisuus/vammattomuus, 

sekä ruumiin koko ja muoto. Edellä mainitun kaltaiset risteävät erot vaikuttavatkin sekä henkilön tai 

ryhmän poliittisen toimijuuden mahdollisuuksiin että rajoitteisiin ja siihen, millaiset henkilön tai 

ryhmän menestymisen mahdollisuudet ja rajoitteet ovat tietyissä instituutioissa, ja toisaalta millaiset 

risteävät erot pitävät yllä eriarvoistavia valtarakenteita (Kantola & Lombardo 2017, 90–91).  

Intersektionaalinen lähestymistapa feministiseen politiikantutkimukseen siis kysyy, kuinka sukupuoli 

on vuorovaikutuksessa muiden epätasa-arvoisuuksien kanssa, ja mitkä vallan eriarvoisuudet, 

etuoikeudet ja marginalisoinnit sukupuoli luo yhdessä muiden eriarvoistavien rakenteiden kanssa. 

Lisäksi feministinen politiikantutkimus on kiinnostunut siitä, millaisilla ihmisillä on mahdollisuudet 

käyttää julkista valtaa, millaisia vaikutuksia politiikalla on taustoiltaan erilaisiin ryhmiin, sekä kuinka 

sukupuolen kanssa risteävät erot vaikuttavat erilaisten ihmisryhmien poliittisen vaikuttamisen 

mahdollisuuksiin. (Kantola & Lombardo 2017, 22–23; 87–88.) Intersektionaalinen lähestymistapa 

feministiseen politiikantutkimukseen pyrkii paljastamaan näitä eriarvoistavia rakenteita sekä 

muuttamaan niitä. Lisäksi intersektionaalinen lähestymistapa pyrkii paljastamaan ja haastamaan 

monimutkaiset poliittiset eriarvoisuudet ja vallan muodot, joita esimerkiksi sukupuoli, luokka ja rotu 

tuottavat, sekä kuinka valta jakautuu näiden vallan risteymien vuoksi eriarvoisesti eri ihmisryhmille 

(em.). Intersektionaalinen lähestymistapa myös korostaa haavoittuvaisessa asemassa olevien ryhmien 

omaa toimijuutta ”uhriuttamisen” ja puolesta puhumisen sijaan (em. 91).  

Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä oli se, että siinä tutkittavia vähemmistökategorioita ei määriteltäisi 

ennalta, vaan tutkittaisiin risteävien erojen vaikutuksia ehdokkaaksi asettumiseen liittyviin huoliin 

keräämäni aineiston perusteella ehdokkaiden itsemäärittelyä kunnioittaen (ks. luvut 4.1 ja 4.2). Monet 

avovastaukset sekä itsemäärittelyn mahdollisuus vähemmistöstatusta tiedusteltaessa antoivat 

mahdollisuuden toteuttaa tutkimus aiotulla tavalla. Toisaalta kyselyn saateteksti, tietyt 

                                                
2 Ymmärrän rodun Vuolajärven (2014, 264) tavoin kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentuneena käsitteenä. Rodusta puhuminen on käsitteen rasistisesta 
ja ongelmallisesta historiasta johtuen koettu jokseenkin kiusallisena, ja se on tavattu korvata muun muassa ”etnisyyden” ja ”kulttuurin” käsitteellä. 
Rodun käsitteellä on rasistinen ja ongelmallinen historia, mutta esimerkiksi Puuronen (2011, 29) on todennut rodun käsitteen välttelyn suomalaisessa 
keskustelussa aiheuttaneen sen, ettei ”suomalaista yhteiskuntaa ole tarkasteltu rodullisesti rakentuneena kokonaisuutena”, ja että rodusta puhumisen 
välttely voi tahattomasti jopa pönkittää rasistisia valtarakenteita niiden purkamisen sijaan. Tästä johtuen käytän tutkimuksessani käsitettä rotu. Tämän 
lisäksi käytän sanaa ”rodullistettu” silloin kun puhun vaikeasti suomennettavasta persons of color -käsitteestä. 

3 Feministiset politiikantutkijat ovat tehneet samankaltaisia havaintoja sukupuolen jättämisestä valtavirran politiikantutkimuksen ulkopuolelle ainakin 
Isossa-Britanniassa, Alankomaissa, Saksassa, Itävallassa, Espanjassa ja Suomessa (Kantola & Lombardo 2017, 9). 
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monivalintakysymysten vastausvaihtoehdot sekä kyselyn aluksi tiedustellut taustamuuttujat 

saattoivat luoda vastaajille oletuksia siitä, millaiset erot minua kiinnostavat.  

Kartoitin tutkimuksessani muiden taustaominaisuuksien lisäksi ehdokkaiden vähemmistöstatusta. 

Yhteen tai useampaan vähemmistöryhmään kuuluminen saattaa vaikuttaa siihen, millaiset 

vaikuttamisen mahdollisuudet näyttäytyvät itselle saavutettavina. Brown (2014) on todennut, että 

yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevat naiset, erityisesti rodullistetut naiset, kokevat 

erilaiset poliittisen järjestäytymisen ja osallistumisen muodot sekä erilaiset politiikan osa-alueet 

kiinnostavina verrattuna esimerkiksi valkoisiin naisiin. Intersektionaalinen lähestymistapa on 

välttämätön työkalu vähemmistöihin kuuluvia ja politiikassa toimivia henkilöitä tarkastellessa, sillä 

esimerkiksi rodullistetut naiset toimivat politiikassa sekä sukupuolensa että rotunsa edustajina 

samanaikaisesti. Näin he myös kokevat myös näiden risteävien erojensa vaikutukset samanaikaisesti, 

usein kasautuvasti ja risteävästi (emt.; Hill Collins 1991; Crenshaw 1991; Lorde 1984). 

Poliittisen osallistumisen aktiivisuuden taso on monin tavoin sidoksissa yksilön ulkoisiin ja sisäisiin 

ominaisuuksiin, sillä demokratian rakenteet eivät ole neutraaleja ja yhdenvertaisia kaikille. Enemmän 

resursseja ja etuoikeutettuja identiteetin osa-alueita omaavat yksilöt, Brownin esimerkissä valkoiset 

miehet, osallistuvat politiikkaan edelleen kaikkein suurimmissa määrin (2014, 315–316). 

Sosioekonomisen statuksen sekä ympäristön suhtautumisen, kiinnostuksen ja kannustamisen on 

katsottu vaikuttavan kansalaisen poliittisen aktiivisuuden tasoon.  Sellaisissa korkeamman statuksen 

sosiaalisissa ympäristöissä, joissa koulutustaso on korkea ja joissa kannustetaan poliittiseen 

aktiivisuuteen sekä aktiivisesti opetetaan kansalaistaitoja, poliittisen aktiivisuuden todennäköisyys on 

suurempi kuin niissä matalamman sosioekonomisen tason sosiaalisissa ympäristöissä, joissa 

vastaavia kannustimia ja taitoja ei ole. (em.) 

Ferree (2009) on huomauttanut, että jokin intersektionaalinen kategoria/syrjinnän muoto saa 

hegemonisen aseman tietyissä poliittisissa, kulttuurisissa, ajallisissa ja yhteiskunnallisissa 

konteksteissa, kuten esimerkiksi rotu Yhdysvalloissa ja luokka Saksassa. Tällöin jonkin tietyn 

eriarvoisuutta aiheuttavan eron priorisointi muiden yli voi aiheuttaa vinoumia siitä, kuinka muiden 

eriarvoisuutta aiheuttavien erojen eteen tehdään poliittisia toimenpiteitä ja päätöksiä (Kantola & 

Lombardo 2017, 65)4. Tällainen risteävien erojen hierarkisointi ja yhden jonkin tietyn eron 

priorisointi aiheuttaa epätasapainoa ja negatiivisia vaikutuksia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle. 

Risteäviä eroja tulisikin tarkastella sekä erillään että yhdessä; yhtä lailla on tärkeää tunnistaa se, 

kuinka ne poikkeavat toisistaan ja toisaalta, millaisia vallan mekanismeja ne kenties jakavat 

                                                
4 Crenshaw (2016) kutsuisi tätä ”intersektionaaliseksi epäonnistumiseksi” (engl. intersectional failure), mikä on yleistä silloin, kun sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ajava liike tai taho keskittyy vain yhteen risteävään eroon jättäen muut huomiotta. 
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keskenään (Verloo 2006, Lykke 2010). Eriarvoisuutta aiheuttavat erot eivät siis ole keskenään 

samanlaisia tai suoraan vertailtavissa keskenään, sillä ne vaikuttavat eri tavoin eri konteksteissa, eikä 

näitä eroja ole mahdollista tarkastella täysin samalla tavalla. 

 

2.2 Poliittisten puolueiden ehdokasvalinta intersektionaalisena palapelinä 

Vaikka keskityn tutkimuksessani ehdokkaiden subjektiivisiin kokemuksiin ehdolle asettumisesta, on 

tärkeää ymmärtää myös poliittisten puolueiden motiiveja ja intressejä ehdokkuuden takana, sillä 

puolueilla on paljon valtaa siinä, kenellä on pääsy ehdokkaaksi.  Ehdokkuuteen liitetyt huolet 

saattavat kuitenkin toimia ainakin osittain puolueen ehdokasvalintaa ohjaavien intressien esteenä tai 

hidasteena. Esimerkiksi erilaiset vähemmistöt ja nuoret ovat puolueille kiinnostavia 

ehdokaskandidaatteja (ks. Kuitunen 2008; Ahokas ym. 2011; Sipinen 2019), mutta näihin ryhmiin 

kuuluvat henkilöt eivät välttämättä uskalla tai halua lähteä mukaan politiikkaan esimerkiksi 

vihapuheen uhkaan tai epävarmuuteen liittyvistä huolistaan johtuen. Tässä luvussa kartoitan 

puolueiden intressejä ja sitä, millaisia ehdokkaita ne haluavat listoilleen, ja mitä motiiveja puolueiden 

intressien takaa löytyy. 

Ennen kuntavaaleja puolueet muodostavat ehdokaslistansa, joiden joukosta kansalaiset äänestävät 

vaalipiirittäin edustajansa päättämään oman asuinalueensa tapahtumista. Poliittisilla puolueilla on siis 

portinvartijamainen rooli sen määrittelemisessä, kenellä on pääsy ehdokkaaksi ja kenellä ei. 

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että myös puolueen sisäiset naisjärjestöt ja epäviralliset 

verkostot ovat vaikuttaneet siihen, millaisia henkilöitä ehdokkaaksi asetetaan (Mügge 2016; Kantola 

2019). Ehdokkaiden taustaominaisuudet korostuvat erityisesti suomalaisessa vaalijärjestelmässä, 

jossa äänestäjä äänestää puolueen lisäksi yksittäistä ehdokasta. Intersektionaalinen lähestymistapa 

onkin erinomainen työkalu sen tarkastelemisessa, millaisia henkilöitä listoille haetaan ja valitaan 

(Freidenvall 2015). 

Celis ja muut (2014, 46–47) ovat kutsuneet taustaominaisuuksiltaan mahdollisimman monipuolisen 

listan muodostamista intersektionaaliseksi palapeliksi (engl. intersectional puzzle). Tällä tarkoitetaan 

sitä, että ehdokkaiden rekrytoiminen on ikään kuin monimutkainen palapeli, jossa listoille pyritään 

löytämään ehdokkaita tasaisesti eri sukupuolista, etnisistä taustoista, uskontokunnista, ikäryhmistä 

sekä ammattialoilta. Listan monipuolisuus on tärkeää, sillä samalla listalla olevat, toisiaan 

taustaominaisuuksiltaan liikaa muistuttavat ehdokkaat kilpailevat samoista ehdokkaista ja näin ollen 

syövät toistensa kannatusta. (Em.) 

Intersektionaalisen palapelin ratkaisuna voidaankin pitää tasapainoisen listan strategiaa, minkä 
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noudattamisen ajatellaan maksivoivan vaaleissa menestymisen tarjoamalla äänestämiselle sellaisen 

ehdokaslistan, josta löytyy samaistuttava ehdokas mahdollisimman monelle erilaisesta taustasta 

tulevalle äänestäjälle (Arter 2013; Kuitunen 2008; von Schoultz 2018; Celis ym. 2014). ”Palapelin 

ratkaiseminen” eli ehdokasasettelun monipuolisuus saattaa mahdollistaa sellaistenkin äänestäjien 

saavuttamisen, jotka eivät kuulu heidän ydinkannattajajoukkoonsa (Sipinen & Koskimaa 2020, 32–

33). Toisaalta on huomattu, että vaikka ehdokasvalinnassa suositaan nuoria rodullistettuja (usein 

korkeakoulutettuja) naisia enemmän verrattuna rodullistettuihin miehiin, heitä ei välttämättä valita 

ehdokkaiksi siksi, että he ovat nuoria rodullistettuja naisia vaan siksi, että hänen profiilinsa 

”imartelee” tai toimii vastapainona valtaapitäville henkilöille – usein vanhemmille valkoisille 

miehille (Celis ym. 2014, 46–47; Freidenvall 2015). 

Tasapainoisen listan strategia juontaa juonteensa deskriptiivisen edustuksen ihanteeseen, millä 

tarkoitetaan poliittisen elimen toimimista ikään kuin kansan pienoiskuvana (Sipinen & Koskimaa 

2020, 27). Deskriptiivisen edustuksen ihanteen mukaan edustuksellisessa demokratiassa poliittisten 

päättäjien taustaominaisuuksien tulisi heijastaa peilikuvan tavoin kansalaisia, sillä sen nähdään 

olevan edellytys eri väestöryhmien etujen huomioimisen toteutumiselle julkisessa päätöksenteossa 

(Phillips 1995; Pitkin 1967). Deskriptiivisen edustuksen ihannetta on kritisoitu siitä, etteivät tiettyyn 

väestöryhmään kuuluvat henkilöt valituksi tullessaan automaattisesti aja tämän väestöryhmän etuja 

(Sipinen & Koskimaa 2020, 27). Toisaalta taas päättäviin asemiin pääsevät henkilöt saattavat 

risteävien erojensa puolesta olla sen verran etuoikeutettuja, etteivät he tavoita syrjintää kokevien 

henkilöiden kokemuksia, vaikka jakaisivatkin tiettyjä eroja heidän kanssaan (Squires 2005). 

Käytännössä on kuitenkin nähty, että eri väestöryhmiä koskevat tärkeät asiakysymykset eivät tule 

edustetuiksi, ellei edustajien joukko ole edes jossain määrin deskriptiivinen (Bird 2011). Tästäkin 

syystä on tärkeää, että julkista valtaa käyttäisi mahdollisimman moninainen ja erilaisista taustoista 

tuleva joukko. 

Pyrkimys diversiteetin maksimoimiseen ehdokasasettelussa voi olla myös puolueen arvoihin liittyvä 

kysymys (Sipinen & Koskimaa 2020, 32–33). Ehdokkaan taustaominaisuudet toimivat eräänlaisena 

”heuristisena vihjeenä” ehdokkaan kokemuksista ja arvoista, ja näin ollen kertovat myös tämän 

suhtautumisesta erilaisiin asiakysymyksiin (von Schoultz 2018, 615). Deskriptiivisen edustuksen 

ihanteen vuoksi puolueiden onkin Suomen kontekstissa kannattavaa valita ehdokaslistoilleen 

tasapainoisesti samojen yhteiskunnallisten ryhmien edustajia, joista niiden äänestäjäkunta koostuu 

(Kuitunen 2008, 115–125). Esimerkiksi vihreät on erityisen suosittu puolue naisten keskuudessa, 

mikä näkyy myös naisehdokkaiden määrässä (ks. luku 3.1). Toisaalta etenkin pienemmillä 

paikkakunnilla pelkästään ehdokaslistojen täyteen saaminen saattaa olla haastavaa. Tämän vuoksi 



 9 

ehdokkaiden taustamuuttujien merkitys korostuu erityisesti suurissa kaupungeissa, missä kilpailu 

ehdokaspaikoista on kovaa.  

Vaikka ketään ei valita ehdokkaaksi pelkästään taustaominaisuuksiensa perusteella, ehdokkaan 

taustaominaisuudet ovat kuitenkin vakiintuneet tärkeäksi listanmuodostusta koskevaksi kriteeriksi. 

Viime vuosikymmeninä erityisesti naisten poliittisen edustuksen nostaminen on vakiintunut yhdeksi 

merkittävimmäksi ehdokasasettelua määrittävistä objektiivisista kriteereistä. Myös esimerkiksi 

nuorten ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ehdokkaiden rekrytoimisen merkitys on kasvanut viime 

vuosina (Kuitunen 2008; Ahokas ym. 2011; Sipinen 2019). Vaikka edellä mainittujen ryhmien 

rekrytoimisen merkityksen on todettu korostuneen, ehdokkaiden etninen tausta tai rotu ei noussut 

merkittäväksi listanmuodostusta ohjaavaksi kriteeriksi vielä vuoden 2019 eduskuntavaaleissa, joskin 

sen merkityksen on odotettu lisääntyvän tulevaisuudessa merkittäväksi tekijäksi ehdokasasettelun 

kohdalla (Sipinen ja Koskimaa 2020). 

On tärkeää huomioida, että taustaominaisuuksia koskevat kriteerit ovat aika- ja kontekstisidonnaisia. 

Puolueet pyrkivät reagoimaan yhteiskunnallisten ilmiöiden ja arvojen muutoksiin, sekä esimerkiksi 

väestörakenteellisiin muutoksiin ehdokasasettelussaan (Sipinen & Koskimaa 2020, 29). Erilaisten 

vähemmistöjen ja haavoittuvammassa asemassa olevien ryhmien poliittista edustusta onkin viime 

vuosikymmeninä pidetty erityisen tärkeänä tavoitteena etenkin vasemmistopuolueissa, jollaiseksi 

myös vihreät tutkimuksessa määritellään. Näissä puolueissa poliittisen monimuotoisuuden 

lisääminen on usein ideologinen valinta (Kantola 2019; Norris & Lovenduski 1995; Perälä 2018; 

Sipinen 2019).  

Tässä luvussa olen tarkastellut sitä, millaisia motiiveja poliittisilla puolueilla on 

ehdokashankinnassaan. Deskriptiivisen edustuksen ihanteen mukaan erilaisten väestöryhmien tulisi 

olla tasaisesti edustettuina julkista valtaa käyttävissä elimissä, jotta julkinen valta todella palvelisi 

kaikkia väestöryhmiä. Poliittiset puolueet pyrkivät muodostamaan listansa niin, että ne tavoittavat 

mahdollisimman paljon potentiaalisia äänestäjiä tarjoamalla heille samaistuttavan ehdokkaan. 

Toisaalta ehdokkuuteen kuitenkin liittyy erilaisia esteitä ja huolia erilaisilla ehdokkailla, mikä saattaa 

toimia esteenä deskriptiivisen edustuksen ihanteen saavuttamiselle. Näitä mahdollisesti ehdokkuuden 

esteinä toimivia huolia tutkin tässä tutkimuksessa. 

Erityisesti vasemmistopuolueet – joihin myös vihreät usein tutkimuksessa luen – ovat pitäneet 

mahdollisimman moninaista listaa tärkeänä vaalityössään niin vaaleissa menestymisen kuin puolueen 

arvopohjankin vuoksi. Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikasen mukaan5 poliittisen 

                                                
5 Liikanen avasi vihreiden suhtautumista ehdokasasetteluun Zoom-videopuhelussa 18.1.2021. 
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monimuotoisuuden edistäminen on ollut vihreiden prioriteetteja puolueen perustamisesta lähtien; 

poliittisen toiminnan kautta on tarkoitus saada mahdollisimman monenlaisia ihmisiä osallistumaan 

päättäjinä ja heidän äänensä kuuluviin. Liikasen mukaan vihreät pyrkivät saamaan ”valtakunnalliseen 

keskusteluun erilaisia kasvoja ja ääniä, puoluejohdosta saakka.” Hänen mukaansa poliittisen vallan 

suurimpia rajoja on se, keitä ylipäätään on äänestettävissä. Tästä johtuen puolueen tavoitteena on 

koota mahdollisimman monipuoliset ehdokaslistat kaikissa vaaleissa. 

Vihreiden periaateohjelma 2020–2028 mukaan vihreät on ”tulevaisuuspuolue ja yhteiskunnallinen 

liike, joka kokoaa erilaisista taustoista tulevat ihmiset muuttamaan yhdessä maailmaa.” 

Periaateohjelmassa puolueen arvoja yhteiskunnallisen osallistumisen yhdenvertaisuuden edistämisen 

suhteen kuvataan seuraavasti: 

Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on yhdenvertaiset oikeudet ja mahdollisuus osallistua iästä, 
etnisyydestä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, 
ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, asuinpaikasta, terveydentilasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, sukupuoleen liittyvistä tekijöistä tai muusta henkilöön liittyvästä seikasta riippumatta. 

Myös tämän tutkimuksen toimeksiantajan, Vihreät Naiset ry:n, vuosien 2020–2023 poliittisessa 

ohjelmassa korostetaan feministisen päätöksenteon edistämisen merkitystä, ja tilan tekemistä 

”vammaisten henkilöiden ja vähemmistöjen osallistumiselle politiikkaan.” Vihreissä 

mahdollisimman monipuolisen ehdokaslistan tavoite vaikuttaakin olevan ennen kaikkea puolueen 

arvoihin kytkeytyvä tavoite. Lisäksi monimuotoisuuden lisääminen juontaa vihreiden 

jäsenrakenteeseen; esimerkiksi puolueessa, jonka jäsenistössä enemmistö on naisia, myös 

ehdokaslistoilla naiset ovat usein enemmistö.  
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3 EHDOKKAIDEN JA HUOLTEN TUTKIMINEN 

3.1 Vihreät ehdokkaat tutkimuskohteena 

Vihreiden kuntavaaliehdokkaiden tutkiminen on tärkeää ja kiinnostavaa monesta syystä – eikä 

vähiten siksi, että he erottuvat muiden puolueiden ehdokkaista niin taustaominaisuuksiltaan kuin 

ehdokkuuteen liittyviltä kokemuksiltaankin. Tässä luvussa taustoitan aiemmin tehdyn tutkimuksen 

perusteella sitä, millaisia vihreät ehdokkaat ovat, ja millaisia ehdokaskokemuksia heillä on. 

Aiemman tutkimuksen mukaan niin vihreiden edustajat, ehdokkaat kuin jäsenetkin ovat muiden 

puolueiden ehdokkaita useammin nuoria, naisia ja korkeasti koulutettuja. Vihreät ovatkin 

profiloituneet erityisesti naisten poliittisen edustuksen kasvattamisen suunnannäyttäjinä6, mikä tekee 

puolueesta erityisen kiinnostavan tutkittavan feministisestä näkökulmasta. Puolueen 

periaateohjelmassa (2020) vihreät määritellään feministiseksi, antirasistiseksi ja yhdenvertaisuutta 

kannattavaksi puolueeksi, jonka feminismi on intersektionaalista. Vihreä feminismi määritellään 

periaateohjelmassa seuraavasti: 

Vihreä feminismi on intersektionaalista, eli huomioi sukupuolen lisäksi myös muut yhdenvertaisuuteen vaikuttavat 
tekijät, kuten etnisyyden, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden, iän, luokan tai sosioekonomisen aseman 
sekä syrjinnän moniperusteisuuden. 

Sen lisäksi, että vihreistä ehdokkaista ja edustajista valtaosa on naisia, naissukupuoli muodostaa myös 

vihreiden jäsenistössä enemmistön. Kuuden puolueen jäsenrakennetta kartoittaneen tutkimuksen 

mukaan ainoastaan vihreissä naisjäsenten osuus on miesjäsenten osuutta suurempi (Koiranen ym. 

2017, 18–25). Koska puolueiden ehdokashankinta pyrkii heijastelemaan puolueen jäsenistöä, on 

loogista että naisehdokkaiden tarjonta on ollut eduskuntapuolueista ainoastaan vihreissä miehiä 

korkeampaa. Eduskuntavaalien 2019 ehdokasasettelua tarkastelevan tutkimuksen mukaan vihreät 

ehdokkaat kokivat naissukupuolestaan olevan hyötyä selvästi muiden puolueiden naisehdokkaita 

harvemmin (Sipinen & Koskimaa 2020, 42–44). Tämä saattaa kertoa listan epätasapainoisuudesta 

johtuvasta erottautumisen vaikeudesta, mikäli listalta löytyy useampi saman profiilin omaava 

ehdokas. 

Myös vihreät miesehdokkaat kokivat heidän sukupuolensa vaikuttaneen negatiivisesti heidän 

asemaansa ehdokasasettelussa selvästi oman puolueensa naisehdokkaita useammin 

eduskuntavaaleissa. Havainnon voidaan olettaa liittyvän naisten enemmistöasemaan vihreiden 

äänestäjäkunnassa (ks. Suuronen, Grönlund & Sirén 2020). Vihreissä koettiinkin ylipäätään 

sukupuolesta – oli se sitten mies, nainen tai muu – olevan enemmän haittaa kuin muissa puolueissa 

                                                
6 Vuoden 2017 kuntavaaliehdokkaita tarkasteltaessa vihreät erottautuvat ainoana puolueena, jonka ehdokkaista yli puolet (57,9 %) olivat naisia 
(Tilastokeskus). Vuoden 2021 vaaleissa kuntavaaleissa 60 % vihreiden ehdokkaista oli naisia. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa kansanedustajiksi 
valituista vihreistä jopa 85 prosenttia oli naisia (Siukola & Kuusipalo & Haapea 2019, 23).  
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keskimäärin. Tutkijat ovat päätelleet tämän johtuvan ainakin osittain siitä, että vihreät ehdokkaat ovat 

yleisesti ottaen keskimääräistä sensitiivisempiä sukupuolikysymyksille (Sipinen & Koskimaa 2020, 

44). 

Vihreistä ehdokkaista 58 prosenttia koki nuoresta iästä olleen hyötyä oman puolueensa 

ehdokasasettelussa (Sipinen & Koskimaa 2020, 47–48). Vihreiden ehdokkaat olivatkin vuoden 2017 

kuntavaaleissa lähes kuusi vuotta kaikkien ehdokkaiden keski-ikää nuorempia (Sipinen ym. 2018, 

23). Myös vihreiden puoluejäsenten keski-ikä on muiden puolueiden puoluejäsenten keski-ikää 

huomattavasti alhaisempi, mikä lienee syy myös ehdokkaiden nuorelle ikäprofiilille (Koiranen ym. 

2017, 13).  

Puolueen suosiosta nuorten parissa viestii myös se, että vihreät on perinteisesti erityisen suosittu 

puolue korkeakoulutettujen, opiskelijoiden ja nuorten keskuudessa, mistä syystä yliopistokaupungit 

ovat vihreille merkityksellinen kampanjoinnin alue (Sipinen & Koskimaa 2020, 40). Vihreiden 

ehdokkaat ovat myös perinteisesti olleet keskimäärin koulutetumpia kuin muiden puolueiden; vuoden 

2017 kuntavaaleissa yli puolella vihreiden ehdokkaista oli korkeakoulututkinto (Kestilä-Kekkonen 

ym. 2018, 24). Ehdokkaiden korkean koulutustason varjopuoli on se, että vihreät ei-korkeakoulutetut 

ehdokkaat ovat aiemman tutkimuksen mukaan kokeneet koulutustaustansa vaikuttaneen 

negatiivisesti heidän rooliinsa ehdokasasettelussa (Sipinen & Koskimaa 2020, 49–52). 

Vihreiden vuoden 2017 kuntavaaliehdokkaista vain 8,8 prosenttia oli nykyisiä valtuutettuja, kun 

kaikkien puolueiden ehdokkaista noin joka viidennes oli istuva kunnanvaltuutettu (Kestilä-Kekkonen 

ym. 2018, 23). Suuret yliopistokaupungit ovat vihreiden suosituinta toiminta-aluetta, ja edellisissä 

vuoden 2017 kuntavaaleissa suuret yliopistokaupungit olivat paikkoja, joissa oli erityisen paljon 

ensimmäistä kertaa ehdolla olevia (Sipinen & Koskimaa 2020, 48). Vihreät vuoden 2019 ehdokkaat 

kokivat asuinpaikkakuntansa vaikuttaneen negatiivisesti heidän asemaansa ehdokasasettelussa 

riippumatta asuinkunnan koosta (Sipinen & Koskimaa 2020, 41).  

Erityisesti vasemmistopuolueissa vähemmistöryhmiin kuuluvien ehdokkaiden rekrytoimista on 

pidetty merkittävänä ehdokasvalintaa määrittävänä tekijänä (Sipinen & Koskimaa 2020, 54; Mügge 

2016, 514; Freidenvall 2015, 362). Vuoden 2017 kuntavaaleissa vihreillä oli 

ehdokasmäärään suhteutettuna eniten vieraskielisiä ehdokkaita (4,2 %), ja myös vuoden 2019 

eduskuntavaaleissa ulkomaalaissyntyisten osuus ehdokkaista oli 4,6 prosenttia7.  

Mügge (2016, 525) on todennut, että vaaleissa menestyneet rodullistettuun vähemmistöön kuuluvat 

                                                
7 On kuitenkin varottava yhtäläisyysmerkkien vetämistä rodullistettujen vähemmistöjen ja ulkomaalaistaustaisten välille, sillä kaikki rodullistetut eivät 
suinkaan ole ulkomaalaistaustaisia/vieraskielisiä, eivätkä kaikki ulkomaalaistaustaiset/vieraskieliset rodullistettuja. 
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ehdokkaat ovat keskimäärin huomattavasti koulutetumpia ja korkeammin palkattuja, kuin 

rodullistettuun vähemmistöön kuuluvat henkilöt keskimäärin8. Lisäksi rodullistettuun vähemmistöön 

kuuluvat naiset ovat menestyneet rodullistettuun vähemmistöön kuuluvia miehiä paremmin 

ehdokkaina (Mügge 2016; Celis 2014). Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa vihreiden tarkasteltavan 

ryhmän ehdokkaista lähes puolet arvioi maahanmuutto- ja/tai vähemmistötaustansa olleen hyödyksi 

ehdokasasettelussa (Sipinen & Koskimaa 2020, 52–53).  

Wass’n ja muiden (2020, 97) mukaan vihreiden eduskuntavaaliehdokkaat olivat niiden puolueiden 

ehdokkaiden joukossa, jotka kokivat olonsa kaikkein turvattomammiksi kampanjoinnin aikana. 

Vihreiden kuntatason edustajat kohtaavat myös tutkimuksen mukaan enemmän vihapuhetta ja 

häirintää kuin muut kuntapäättäjät keskimäärin. Noin puolet vihreistä edustajista on kohdannut 

häirintää, kuntapäättäjien keskiarvon ollessa 34 prosenttia. Vihapuhe- ja häirintäkokemusten 

yleisyyttä on perusteltu sillä, että vihreisiin kuntapäättäjiin kohdistuu huomattavan suuri määrä 

halventavia viestejä verrattuna kuntapäättäjiin keskimäärin; on tutkittu, että noin 46 prosenttia 

vihreiden kuntapäättäjistä on ollut halventavien viestien kohteena, kun kaikkien kuntapäättäjien 

keskiarvo on 25 prosenttia. (Knuutila ym. 2019, 29.)  

Vihreät ehdokkaat ovat kiinnostava tutkimuskohde niin profiililtaan kuin kokemuksiltaankin, sillä 

heidän kokemuksensa eroavat aiemman tutkimuksen mukaan monin tavoin muiden puolueiden 

ehdokkaiden kokemuksista. Vihreät ehdokkaat ovat keskimäärin koulutetumpia, nuorempia sekä 

naisvaltaisempia verrattuna muihin puolueisiin. Vihreiden kokema vihapuhe on myös omaa 

luokkaansa verrattuna muiden puolueiden vastaavaan. Otaksun, että nämä asiat heijastuvat 

ehdokkuuteen liitetyissä huolissa, ja että muun muassa vihapuheen uhka saattaa näyttäytyä vihreille 

ehdokaskandidaateille hyvinkin konkreettisena.  

 

3.2 Aiempaa tutkimusta ehdokkaiden kokemuksista ja huolista  

Ehdokkuuteen liittyvät huolet ovat kiinnostava näkökulma siihen, kuka uskaltaa, haluaa ja voi asettua 

ehdolle, ja kuka ei. Ehdokkaiden ehdokkaaksi asettumisen huolista ja kokemuksista ylipäätään löytyy 

kuitenkin melko vähän tutkimusta niin valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Olin tästä 

tutkimuksen puutteesta jokseenkin hämmentynyt, sillä oletukseni oli, että tutkimusta löytyisi 

vaivattomasti ja paljon näin tärkeästä aiheesta. Valtaosa löytämästäni ehdokkaiden kokemuksiin 

liittyvästä tutkimuksesta keskittyi kuitenkin ehdokkaiden taustaominaisuuksien merkitykseen 

ehdokasasettelussa, sekä ehdokkuuteen motivoiviin tekijöihin. Ehdokkuuteen liittyvistä huolista en 

                                                
8 Mügge tarkastelee artikkelissaan Alankomaiden puoluepoliittista tilannetta. 
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sen sijaan löytänyt juurikaan tutkimusta määrätietoisesta ja suunnitelmallisesta etsimisestäni 

huolimatta.  

Poikkeuksen tähän tutkimustiedon puutteeseen muodostaa päättäjiin kohdistuvasta vihapuheesta 

tehty tutkimus, jota on viime vuosina tehty runsaasti myös Suomesta (ks. Knuutila ym. 2019; Saresma 

ym. 2020; Wass ym. 2020). Vaikka vihapuheen ja vaalihäirinnän uhan tutkiminen olisikin ollut 

aiemman tutkimuksen perusteella kenties yksinkertaisin tie toteuttaa tämä tutkimus, halusin 

mieluummin muodostaa kokonaiskuvan ehdokkaita huolettaneista asioista, sillä uskon niiden 

vaikuttavan monin tavoin ehdokaspäätöksen tekemiseen – ja toisaalta erilaisten huolien korostuvan 

taustaominaisuuksilta erilaisten ehdokkaiden kohdalla. Tässä luvussa esittelen aiempaa tutkimusta 

ehdokkuuteen liittyvistä huolista ja kokemuksista. Pääosin toteutan luvun esittelemällä aiemmassa 

tutkimuksessa esiin nousseita ehdokkaita eniten motivoivia tekijöitä, joiden perusteella luon oletuksia 

siitä, millaiset asiat voisivat kenties huolettaa ehdokkaita. 

Kunnanvaltuutettuna toimiminen on ajoittain aikaa vievää ja henkisesti raskasta, minkä vuoksi 

ehdokkaiden tukiverkostojen sekä luottamustoimeen sopivan elämäntilanteen merkitykset korostuvat 

ehdolle asettumisen päätöksissä (Kestilä-Kekkonen 2018, 27). Ajanpuutteen on uutisoitu olevan 

kaikkein eniten vaikuttava tekijä istuvien valtuutettujen haluun asettua ehdolle uudestaan (Helsingin 

Sanomat 2021a). Siitä, kuinka ajanpuute vaikuttaa risteäviltä eroiltaan erilaisiin ehdokkaisiin, en 

löytänyt aiempaa tutkimusta. Tämä tutkimuksen katvealue on mielestäni kiinnostava, sillä oman 

aineistoni perusteella ajanpuute koskee valtaosaa ehdokkaista, ja myös avovastauksissa sen kerrottiin 

olevan yleisimpiä syitä ehdokkuudesta kieltäytymiselle (ks. luku 5.1).  

Myös puolueen kannustus ja tuki on tärkeää siinä, asettuuko henkilö ehdolle vai ei: jopa 57 prosenttia 

vuoden 2017 kuntavaaliehdokkaista kertoi oman puolueensa jäsenen tai jäsenten kannustaneen heitä 

melko tai hyvin paljon asettumaan ehdokkaaksi (em.). Puolueen kannustus ja läheisten tuki ovat siis 

olennaisia asioita ehdokaskokemuksen näkökulmasta ja ylipäätään sen suhteen, asettuuko henkilö 

ehdokkaaksi vai ei. Puolueen aktiivisuus ehdokashankinnassa on myös oman aineistoni perusteella 

tärkeää, sillä kyselyyn vastanneista ehdokkaista noin puolia (51 %) oli pyydetty asettumaan ehdolle, 

ja näistä ehdokkaista noin puolet (49 %) kertoi, ettei olisi asettunut ehdolle ilman pyyntöä. 

Kunnanvaltuutetuksi pääseminen edellyttää etenkin suuremmissa kaupungeissa vaalikampanjointia, 

joilla saadaan äänestäjän huomio kiinnittymään ehdokkaaseen ja tämän ajamiin teemoihin. 

Onnistunut ja mahdollisimman laajoja yleisöjä tavoittava kampanjointi vaatii kuitenkin edes 

jonkinasteista mahdollisuutta sijoittaa rahaa vaalikampanjaan, ja kampanjointiin käytettyjen varojen 

suuruus vaihtelee asuinpaikkakunnan koon mukaan (Kestilä-Kekkonen 2018, 31). Toisaalta on myös 

loogista, että suuremmissa kaupungeissa kilpailun valtuustopaikoista ollessa kovempaa, myös 
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taloudellisia resursseja käytetään pieniä kuntia enemmän. Myös kampanjointiin käytettävissä oleva 

aika, sekä läheisten tai vaalitiimissä mukana olevien henkilöiden mahdollisuudet auttaa ehdokasta 

kampanjoinnissa ovat tärkeitä kampanjan onnistumisen kannalta (em.). Nämä kampanjointiin 

käytettävissä olevat ajalliset, taloudelliset ja sosiaaliset resurssit jakautuvat ehdokkaiden keskuudessa 

eri tavoin. Onkin kiinnostavaa saada tietoa siitä, millaiset ehdokkaat olivat tai eivät ole huolissaan 

kampanjaan käytettävissä olevista resursseista. 

Aiempi kokemus kunnallispolitiikasta ja luottamustehtävistä on ehdokkaalle sekä voimavara että 

itsevarmuutta kohottava tekijä; sen lisäksi, että istuvilla valtuutetuilla on ensikertalaisia suurempi 

todennäköisyys päästä läpi vaaleissa, lisää kokemus erilaisista kunnallispolitiikkaan liittyvistä 

tehtävistä vaalikokemusta omaavien ehdokkaiden varmuutta omiin kykyihin ja taitoihin. Lisäksi 

työskentely kunnanvaltuustossa on tuonut ehdokkaalle näkyvyyttä paikallisesti, mikä on myös tärkeä 

resurssi uudelleenvalinnan näkökulmasta. (Kestilä-Kekkonen 2018, 35.) Tämä on oman tutkimukseni 

kannalta kiinnostavaa, sillä erilaiset epävarmuustekijät, esimerkiksi huoli omien kykyjen ja taitojen 

riittämisestä, huolestutti aineistoni perusteella joka toista vihreää kuntavaaliehdokasta. 

On huomionarvoista, että oma läpimeno ei ole kuntavaaleissa kovinkaan yleinen motivaattori 

ehdokkuudelle, sillä vuoden 2017 kuntavaalien ehdokkaista vain 36 prosenttia uskoi 

mahdollisuuksiensa tulla valituksi vaaleissa olevan hyvät. Naisehdokkaista jopa 70 prosenttia ei 

uskonut mahdollisuuksiinsa tulla valituksi. Miesehdokkaiden vastaava luku oli 58 prosenttia. 

(Kestilä-Kekkonen 2018, 28–29.) Myös asuinpaikkakunnan koko vaikuttaa uskoon omiin 

mahdollisuuksiin tulla valituksi, sillä pienemmissä kunnissa pienempi äänimäärä riittää 

valtuustopaikkaan (em.). Oman valinnan ollessa usein toissijainen motivaattori ehdokkuudelle, 

kuntavaaliehdokkuutta pohtivien vaakakupissa voidaan olettaa painavan esimerkiksi se, onko heillä 

mahdollisuutta tai halua sijoittaa omaa rahaa tai aikaa kampanjointiin ja mahdolliseen 

valtuustotehtävään, sekä ehdokkuuden mahdolliset negatiiviset vaikutukset, kuten vihapuheen tai 

vaalihäirinnän kohteeksi joutuminen.  

Tutkimustiedon tuottaminen ehdokkuuteen mahdollisesti liitetyistä huolista on erittäin tärkeää, mikäli 

oletetaan, että mahdollisimman paljon diversiteettiä sisältävä lista on poliittisten puolueiden tavoite 

(ks. luku 2.2). Ehdokkuuteen liittyvien huolien tarkasteleminen erityisesti intersektionaalisella 

lähestymistavalla antaa arvokasta tietoa siitä, millaisia esteitä ehdokkuudelle saattaa olla 

taustamuuttujiltaan erilaisilla ehdokkailla. Ehdokkuuteen motivoivan tutkimustiedon lisäksi onkin 

tärkeää saada tutkimustietoa ehdokkuuteen liittyvistä huolista, sekä niiden epätasapainoisesta 

jakautumisesta erilaisille ehdokkaille.  
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3.3 Vihapuheen ja vaalihäirinnän uhan vaikutukset poliittiselle yhdenvertaisuudelle 

Vihapuheen ja vaalihäirinnän uhka on noussut yhdeksi aikamme suurista poliittiseen 

yhdenvertaisuuteen ja demokraattisten oikeuksien toteutumiseen vaikuttavista uhista. Vihapuhe on 

vahvasti sukupuolittunut väkivallan muoto, joka kohdistuu erityisesti naisiin ja vähemmistöihin, ja 

jota pääasiassa miehet tuottavat (Saresma ym. 2020, 26–27). Koska vihapuhe ja vaalihäirintä 

määrittävät niin aiemman tutkimuksen kuin omankin aineistoni perusteella erityisesti naisten sekä 

yhteen tai useampaankin vähemmistöön kuuluvien ehdokkaiden ehdokaskokemusta ja näin ollen on 

erityisen tärkeä teema käsiteltäväksi intersektionaalisen analyysin keinoin, käsittelen aihetta myös 

hieman muita ehdokkaita huolettavia asioita laajemmin. 

Vihapuhe on käsitteenä monitulkintainen, eikä sille ole Suomessa olemassa esimerkiksi laissa 

annettua määritelmää. Tutkimuksissa vihapuhe on määritelty sellaisiksi ilmaisuiksi ja viestinnäksi, 

jotka ovat luonteeltaan halventavia, leimaavia tai uhkaavia, ja joiden perusteena on kohteena olevan 

yksilön tai ryhmän henkilökohtaiset ominaisuudet. Vihapuhe voi liittyä sellaisiin henkilökohtaisiin ja 

risteäviin ominaisuuksiin kuten ihonväriin/rotuun, vakaumukseen, vammaisuuteen/ruumiin 

toimintakykyyn tai ulkomuotoon, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen9, ikään ja/tai kieleen.  

(Ollus ym. 2017, 35; Knuutila ym. 2019, 10–11; Pöyhtäri ym. 2013, 18–19.) Vaalihäirinnässä sen 

sijaan on kyse laajamittaisesta ja rakenteellisesta ongelmasta (Wass ym. 2020). Vaalihäirinnällä 

pyritään vähentämään ehdokkaiden halua käydä aktiivista kampanjaa, ja vaikka sen ei voidakaan 

todeta ilmiönä kohdistuvan ainoastaan johonkin tiettyyn joukkoon ehdokkaista, ehdokkaiden 

henkilökohtaista turvallisuutta uhkaava häirintä kohdistuu selkeästi tietyntyyppisiin ehdokkaisiin 

(Wass ym. 2020, 94–95; 99).  

Päättäjiin kohdistuva vihapuhe ja vaalihäirintä ovat monin tavoin toisiinsa kiinnittyneet ilmiöt; 

vihapuheen on tutkittu lisääntyvän vaalien alla, kun taas vihapuhe on yksi vaalihäirinnän muoto. On 

kuitenkin huomattava, että kaikki vihapuhe ei ole vaalihäirintää, eikä kaikki vaalihäirintä ole 

vihapuhetta. Molemmissa on kuitenkin pohjimmiltaan kyse tiettyjen ryhmien vaientamisesta, 

julkiseen keskusteluun osallistumisen kynnyksen nostamisesta sekä näiden ryhmien poliittisten ja 

yhteiskunnallisten vaikuttamismahdollisuuksien hankaloittamisesta. Yhdenvertaisuusvaltuutetun 

kotisivuilla vihapuheen vaikutuksista demokraattisen järjestelmän toimivuudelle kuvataan 

seuraavasti: 

                                                
9 Sukupuolen moninaisuus on yleisesti ottaen pyritty ottamaan huomioon vihapuheen sukupuolittuneisuutta koskevassa tutkimuksessa, mutta 
sukupuolivähemmistöjen vastausmäärien vähäisyyden vuoksi on päädytty tarkastelemaan vain naisia ja miehiä. Näin kävi myös tässä tutkimuksessa, 
jossa muiden kuin naisten ja miesten vastausten määrä jäi hyvin vähäiseksi, tehden sukupuolikategorian tarkemmasta tarkastelusta mahdotonta. Katso 
tarkemmin luku 4.4, Eettinen pohdinta. 
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Vihapuheen tavoitteena on yhä useammin vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. 
Vihapuheella, joka kohdistuu esimerkiksi poliitikoihin, aktivisteihin, virkamiehiin, toimittajiin, poliiseihin, syyttäjiin 
ja tuomareihin pyritään vaikuttamaan oikeusvaltion ytimeen ja sillä voi olla laajoja kielteisiä vaikutuksia 
demokraattisen järjestelmän toimivuudelle. (Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2020)  

Vihapuheen merkityksellisimpinä elementteinä nähdäänkin sen sosiaaliset ja poliittiset seuraukset 

(Waldron 2012). Vihapuheella on monia negatiivisia seurauksia sekä sen kohteena olevalle yksilölle 

että hänen edustamalleen ryhmälle, sillä vihapuheella pyritään useimmiten luomaan kuvaa tietystä 

vähemmistöryhmästä ja siihen kuuluvista yksilöistä epäilyttävinä, epäluotettavina ja alempiarvoisina 

(Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2020). Saresma (2017, 227) on kuvannut erityisesti maahanmuuttajiin 

kohdistuvaa vihapuhetta performatiivisena10, sillä sen on tarkoitus ennen kaikkea lietsoa yleistä 

pelkoa liittyen maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin. Pahimmillaan vihapuhe voi heikentää 

vihapuheen kohteeksi joutuneen yksilön/ryhmän mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan 

täysivaltaisena jäsenenä.  

Useaan vähemmistöryhmään kuuluminen lisää henkilön ja poliitikon riskiä joutua vihapuheen 

kohteeksi (ks. Ollus ym. 2019; Knuutila ym. 2019). Tämän tutkielman alussa ollut Diarran sitaatti on 

havainnollistava esimerkki siitä, kuinka vihapuheen kohteeksi valikoituvat usein henkilön ulkoiset 

ominaisuudet. Esimerkissä vihapuhe kohdistuu sellaisiin Diarran henkilökohtaisiin ominaisuuksiin 

kuten ihonväri, kehon koko sekä sukupuoli. Aiemman tutkimuksen mukaan yhteen tai useampaan 

vähemmistöön kuuluviin naisiin kohdistuva vihapuhe on usein sävyltään seksuaalista ja sisältää 

uhkauksia tämän fyysiseen koskemattomuuteen ja jopa henkeen (Ollus ym. 2019), mikä toistuu myös 

tämän tutkimuksen aloittaneessa Diarran sitaatissa.  

Naiset kokevat miehiä useammin vihapuhetta myös toimiessaan kuntapäättäjinä (Knuutila ym. 2019, 

25). Kuntapäättäjinä toimivien naisten kohtaama vihapuhe kohdistuu pääasiallisesti nimenomaan 

heidän sukupuoleensa, ja usein naispäättäjien kohtaamaan vihapuheeseen ja sen uhkaan liittyy 

seksuaalisen väkivallan elementti, ja lisäksi se on usein ulkonäkökeskeistä ja seksualisoitunutta (emt., 

26). Sukupuolen lisäksi erilaiset risteävät erot, kuten esimerkiksi vähemmistöön kuuluminen, 

sosioekonominen asema tai ikä vaikuttavat häirinnän ja vihapuheen kokemiseen (Tasa-arvobarometri 

2017; Ollus ym. 2019, 32). Lisäksi yhteen tai useampaan vähemmistöön kuuluminen sekä nuori ikä 

lisäävät niin vihapuheen kuin seksuaalisen häirinnänkin kokemuksia. Kokemuksilla on myös tapana 

kasaantua, ja vihapuhetta kokevat henkilöt kohtaavat myös seksuaalista häirintää muita useammin; 

esimerkiksi naisten, nuorten, vähemmistöön kuuluvien ja pienituloisten riski kohdata sekä 

vihapuhetta että seksuaalista häirintää on viisinkertainen miehiin verrattuna (emt.). 

Vähemmistöön kuuluminen lisää naisilla riskiä kokea sukupuolittunutta vihapuhetta niihin naisiin 

                                                
10 Performatiivisuudella tarkoitetaan feministisessä tutkimuksessa sitä, kuinka koettu todellisuus, asenteet, normit ja esimerkiksi sukupuoliroolit 
rakentuvat toiston tuloksena (ks. Butler 1990).  
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verrattuna, jotka eivät kuulu mihinkään vähemmistöön, mutta miehillä vähemmistöstatus ei lisää 

vihapuheen riskiä verrattuna muihin miehiin. Tasa-arvobarometrin (2017) mukaan nuoret miehet 

kokevat enemmän vihapuhetta kuin vanhemmat miehet, kun taas naisilla iällä ei ole yhtä suurta 

vaikutusta vihapuheen kokemiseen kuin miehillä. Saresman ja muiden (2020, 27) mukaan 

miespoliitikot sen sijaan toimivat usein vihapuheen todistajina tai kieltäjinä, mutta osa myös pohtii 

oman asemansa suomia etuoikeuksia vihapuheelta välttymisen suhteen. Jälkimmäinen ilmiö on 

nähtävissä myös omassa aineistossani. 

Seksuaalivähemmistöihin kuuluviin kuntapäättäjiin kohdistuva vihapuhe on tutkimuksen perusteella 

usein sävyltään seksualisoivaa (Knuutila ym. 2019, 27). Tutkimuksen avovastauksessa oli myös 

kuvattu nuorten naisten, rodullistettujen ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien olevan vihapuheen 

kohteina “ikään kuin avointa riistaa” (em.). Tutkimuksen mukaan myös ruotsinkieliset kokevat 

kielivihaa, mikä saattaa johtaa äidinkielellään puhumisen välttämiseen julkisilla paikoilla (emt., 28). 

Saamelaisista vastaajista useampi kertoi kohtaamastaan nimenomaan heidän saamelaisuuteensa 

kohdistuneesta vihapuheesta (emt., 34–35). Suuret ja tiheästi asutut kunnat (enemmän kuin 100 000 

asukasta) ovat aiemmassa tutkimuksessa erottautuneet selkeästi paikkoina, jossa kuntapäättäjiin 

kohdistuvaa vihapuhetta koetaan paljon (Knuutila ym. 2019, 30–31). Alueelliset erot vihapuheen 

kokemisessa eivät tutkimuksen mukaan vaikuta merkittäviltä, vaan erot selittyivät ennen kaikkea 

kuntien koolla11. Lisäksi lähes 60 prosenttia vihapuhetta kokeneista kuntapäättäjistä koki joutuneensa 

vihapuheen kohteeksi puolueeseen tai muuhun ryhmään kuulumisen vuoksi (Knuutila ym. 2019, 38). 

Tähän ilmiöön liittyi myös fyysisen väkivallan uhka. 

Rodullistettuihin ehdokkaisiin ja päättäjiin kohdistuva sekä rasistinen vihapuhe on noussut esiin 

aiemmassa tutkimuksessa (Knuutila ym. 2019, 27). Päättäjiin kohdistuva rasistinen vihapuhe 

vaikuttaa rodullistettujen päättäjien halukkuuteen edetä poliittisella urallaan ja lähteä esimerkiksi 

ehdolle joko kunnallisvaltuustoon tai eduskuntaan (em.  28). Knuutilan ja muiden Viha vallassa -

tutkimuksen (emt.) osallistujat kertoivat rasistisen vihapuheen ja väkivallan uhan aiheuttamasta 

pelosta asettua ehdolle esimerkiksi eduskuntaan. Eräs päättäjä kuvaili joutuvansa harkitsemaan 

tarkoin eduskuntaan hakemista, sillä epäröi voimiensa riittämisen mahdollisen rasistisen väkivallan 

uhkan suhteen. Haastateltava kertoi vanhempiensa pelkäävän lapseensa kohdistuvan jopa 

hengenvaarallista väkivaltaa, mikäli tämä asettuu ehdolle eduskuntavaaleissa. Tämä oli saanut 

vastaajan epäröimään ehdokkuuttaan (em.). Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että puolueiden sisällä 

on ensimmäistä kertaa sellaisia ihmisiä, jotka eivät uskalla rasistisen väkivallan uhan vuoksi lähteä 

ehdolle vaaleissa. Erään haastatellun mukaan rasismia kokevat henkilöt pelkäävät lähteä 

                                                
11 Tästä havainnosta sekä ehdokkaiden anonymiteetin säilymisen turvaamisen varmistamisesta johtuen tiedustelin itsekin kyselylomakkeessa 
kotikunnan kokoa esimerkiksi kunnan alueellisen sijainnin tai nimen sijaan. 



 19 

puoluepolitiikkaan mukaan siitä syystä, että “- - he voi joutua ihan minkä vaan kohteeksi sen takia, 

että heillä on maahanmuuttajatausta tai eri värinen iho” (Knuutila ym. 2019, 28). Rasistisen 

vihapuheen vaikutukset ovat vakavia ja rajoittavat rodullistettuihin vähemmistöihin kuuluvien 

päättäjien etenemistä poliittisella uralla. Henkilökohtaista turvallisuudentunnetta uhkaavan häirinnän 

kohdistuminen tietyille ehdokasryhmille on erityisen huolestuttavaa yhdenvertaisen kampanjoinnin 

edellytysten näkökulmasta12. 

Sosiaalisen median yleistyminen toimintaympäristönä vaikuttaa kuntapäättäjien kokemaan 

vihapuheeseen, ja päättäjät kokivatkin tutkimuksen mukaan sen mahdollistaman anonymiteetin 

helpottavan ja nopeuttavan ilkeilyä ja solvaamista. Vihapuheen nähtiin myös muuttuneen 

avoimemmaksi ja “julkeammaksi” sosiaalisen median vaikutuksesta. (Knuutila ym. 2019, 31–32.) 

Kuntavaalien kampanjointi toteutui pandemiatilanteesta johtuen pääasiallisesti verkossa, minkä 

otaksuttiin etukäteen lisäävän verkossa tapahtuvan vihapuheen ja vaalihäirinnän määrää. 

Vihapuheen ja vaalihäirinnän hiljentävä vaikutus uhkaa vaalikamppailulle ja edustukselliselle 

demokratialle ominaista erimielisyyksien ja omien näkemysten puimista julkisessa keskustelussa 

poliittisten vastustajien kanssa. Wass ja muut (2020, 99-100) nimeävät yhdeksi tulevien vuosien 

tärkeimmäksi kysymykseksi vihapuheen ja vaalihäirinnän suhteen puolueiden ja ehdokkaiden 

valmiuden laatia yhteisiä toimintamalleja ja pelisääntöjä sen takaamiseksi, että vaalihäirinnältä 

suojautuminen “tapahtuisi pikemminkin itsesäätelyn kautta kuin lainsäädännöllisin keinoin”. Tämä 

on kuitenkin mielestäni ristiriidassa sen kanssa, että niin sanottuun turvallistamisstrategiaan13 

turvautuminen vihapuheen kitkemiseksi voi rajoittaa erityisesti naisten ja vähemmistöön kuuluvien 

poliitikkojen mahdollisuutta käydä julkista keskustelua. Itsesäätelyn korostaminen vihapuheelta 

suojautumisen keinona saattaisi siis toimia itseään vastaan. Mikäli itsesäätely eli ehdokkaan vastuu 

korostuisi vihapuheen torjunnassa, se saattaisi ikään kuin tehdä vaalihäiriköiden työn heidän 

puolestaan rajaamalla sitä, millaisten henkilöiden on mahdollista osallistua julkiseen keskusteluun, ja 

millaisista aiheista on turvallista keskustella julkisesti. Vihapuheen ja vaalihäirinnän uhan 

vaikutuksia eri taustoista tulevien ehdokkaiden kokemuksiin onkin tarpeellista tutkia 

intersektionaalisesta näkökulmasta, ja tähän tarpeeseen myös tämä tutkimus vastaa. Poliittisen 

osallistumisen tulisi olla mahdollista kaikille, eikä vihapuheen ja vaalihäirinnän uhan tule rajoittaa 

näitä mahdollisuuksia. 

 

                                                
12 Aiempi tutkimus (esim. Wass ym. 2020) ei kuitenkaan ole päässyt tarkastelemaan tätä joukkoa ehdokkaista syvällisesti, sillä turvattomuudesta 
raportoineiden ehdokkaiden lukumäärä on niin pieni, ettei sitä olla voitu tarkastella yksityiskohtaisesti turvaten samalla vastaajien anonymiteetin.  
13 Turvallistamistrategialla tarkoitetaan erilaisten vaalikampanjoinnin rajoitusten käyttöönottoa ulkoiselta tai sisäiseltä uhalta suojautumiseksi (Buzan 
ym. 1998). 
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4 MENETELMÄT JA EETTISYYS  

4.1 Intersektionaalinen lähestymistapa 

Tarkastelen aineistoani intersektionaalisen analyysin keinoin14. Intersektionaalinen analyysi tutkii 

yksilön yhteiskunnallista positiota eli sitä, kuinka ihmisiä asetetaan erilaisiin taloudellisiin, 

sosiaalisiin ja poliittisiin järjestyksiin riippuen heidän risteävistä ominaisuuksistaan, joita ovat 

esimerkiksi sukupuoli, luokka, rotu, seksuaalisuus, ikä ja terveys (Karkulehto ja muut 2012, 16; 

Crenshaw 1991, 1250). Ennen kaikkea intersektionaalinen lähestymistapa tutkii valtaa. 

Intersektionaalinen analyysi onkin erinomainen työkalu tutkaillessa sitä, kuinka valta keskittyy 

tietyille positioille, ja toisaalta kuinka tiettyjen sosiaalisten kategorioiden ja identiteettien 

risteyskohdat heikentävät joidenkin henkilöiden/ryhmien yhteiskunnallista asemaa ja 

vaikutusmahdollisuuksia (Karkulehto ym. 2012; Davis 2008, 68). Omassa tutkimuksessani käytän 

intersektionaalista analyysia sen selvittämisessä, kuinka ehdokkaiden henkilökohtaiset ominaisuudet 

ja heidän taustamuuttujansa vaikuttavat heidän ehdolle asettumisen kokemuksiinsa.  

Intersektionaalisuuden juuret ovat Yhdysvaltojen mustassa feminismissä. Intersektionaalista 

lähestymistapaa oli käytetty jo pitkään mustan feminismin, lesbofeminismin ja postkoloniaalisen 

feministisen teoretisoinnin piirissä (Hooks 1981; Lorde 1984; Combahee River Collective 1986) 

ennen kuin yhdysvaltalainen lakitieteen professori Kimberlé Crenshaw (1989; 1991) nimesi ja otti 

käsitteen käyttöön vuonna 1989. Crenshaw käsitteli tutkimuksissaan sukupuolen ja rodun 

yhteisvaikutusta mustien naisten kokeman sorron yhteydessä ja osoitti, kuinka sukupuolen ja rodun 

yhteisvaikutusta on välttämätöntä tarkastella yhdessä sen sijaan, että sukupuolen ja rodun vaikutuksia 

tarkasteltaisiin erikseen. Mustat naiset olivat väliinputoajia, sillä “naisten” ryhmä käsitettiin 

koskemaan valkoisia naisia, kun taas “mustat” käsitettiin koskemaan mustia miehiä (McCall 2005, 

1780; Crenshaw 1989). Todellinen tasa-arvo vaatii olemassa olevien naisten välisten valtasuhteiden 

haastamista (Lorde 1984, 367). Intersektionaalisuus on tämän jälkeen laajentanut feministisen 

tutkimuksen kenttää, ja sitä on kuvailtu feministisen teorian tärkeimmäksi tuotokseksi tieteen kentällä 

(Karkulehto ym 2012; McCall 2005).  

Intersektionaalisen teorian kentällä on keskusteltu siitä, millaisia ihmisiä voi tarkastella 

intersektionaalisen analyysin keinoin. Kysymys siitä, millainen subjektipositio on 

intersektionaalinen, jakaa intersektionaalisen tutkimuksen kenttää. Ovatko kaikki subjektipositiot 

intersektionaalisia, vai ovatko vain monin tavoin marginalisoidut subjektipositiot intersektionaalisia 

                                                
14 Intersektionaalisen lähestymistavan tukena käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysia, katso luku 4.3. 
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(Nash 2008, 9–10)? Toisinaan tämä johtaa paradoksiin, kuten esimerkiksi Nash (2008) osoittaa 

tapahtuvan Crenshaw’n (1991, 1244–1245) teoretisoinnissa; toisaalta Crenshaw keskittyy 

intersektionaalisessa teoriassaan mustien naisten kokemuksiin, toisaalta taas hän korostaa 

intersektionaalisuutta teoriana kuvata subjektiposition monia ja risteäviä eri tasoja laajemmin. Debatti 

intersektionaalisuuden todellisesta luonteesta ja merkityksestä on toistaiseksi jäänyt vaille ratkaisua 

ja keskustelu siitä, onko intersektionaalisuuden tarkoitus keskittyä vain marginalisoituihin ryhmiin 

vai onko sen tarkoitus toimia yleisenä teoriana vallan epätasa-arvoisesta jakautumisesta erilaisille 

ihmisryhmille, jatkuu feministisen tutkimuksen piirissä edelleen (Nash 2008, 10). Toisaalta näen 

tämän intersektionaalisuuden määrittelyn monipuolisuuden vahvuutena, sillä se tekee 

intersektionaalisuudesta joustavan lähestymistavan, jonka avulla voi tulkita mitä moninaisimpia 

sosiaalisia ja poliittisia ilmiöitä. 

Kantolan ja Lombardon (2017, 43) tavoin ajattelen intersektionaalisen lähestymistavan rajoitteeksi 

sen, ettei sitä ole systemaattisesti sovellettu poliittiseen analyysiin ja että silloin kun sitä sovelletaan, 

sitä kutsutaan moniperustaiseksi syrjinnäksi, joka koetaan yksinkertaistavana tapana ajatella 

intersektionaalisuutta. Moniperustainen syrjintä voidaan lisäksi ymmärtää niin, että erilaiset syrjinnän 

muodot vaikuttavat toisistaan irrallisina ja ”päällekäin”. Risteävät erot eivät kuitenkaan vaikuta 

kaikki samanaikaisesti eivätkä saman vahvuisesti, eikä erilaisia syrjintää aiheuttavia eroja voida 

tarkastella erillään toisistaan. Sen sijaan intersektionaalisessa lähestymistavassa näitä eroja ja niiden 

vaikutuksia henkilön tai ryhmän kokemuksiin ja yhteiskunnalliseen positioon tarkastellaan 

samanaikaisesti ja joustavasti. (Kantola & Lombardo 2017, 151–152.) Tästäkin huolimatta 

moniperustaisen syrjinnän käsite on laajasti käytössä myös Suomen tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuustyötä tekevien parissa. 

Intersektionaalisen lähestymistavan voi ymmärtää eri tavoin riippuen siitä, keskittyykö analyysissaan 

johonkin tiettyyn sorron kohteena olevaan ominaisuuteen, kuten rotuun (esim. Crenshaw 1989; 

1991), vai käsittääkö intersektionaalisuuden käsitteen laajemmin tarkoittamaan kaikenlaisia henkilön 

ominaisuuksia, olivat sitten syrjintää tai etuoikeuksia tuovia (esim. Yuval-Davis 2010).  

Intersektionaalisuuteen liittyy monia metodologisia haasteita, ja McCall (2005) onkin huomauttanut, 

että useimmin intersektionaalisessa tutkimuksessa keskitytään kuvailemaan yhden ryhmän sisäisiä 

eroja ja moninaisuutta, kuten esimerkiksi Crenshaw teki analyysissaan (1989; 1991). Tämä taas 

rajoittaa intersektionaalisuuden mahdollisuuksia siten, että tällainen lähestymistapa näkee ryhmän 

sisäiset erot ja hankaloittaa erilaisten monimuotoisten ryhmien vertaamista keskenään (Kantola & 

Lombardo 2017, 43).  
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Itse ymmärrän intersektionaalisuuden käsitteen kuvaamaan sekä etuoikeuksia tuovia että syrjintää 

aiheuttavia ominaisuuksia, sillä tarkoitukseni on myös tarkastella sitä, kuinka mahdolliset etuoikeudet 

vaikuttavat ehdolle asettumiseen liittyviin huoliin, enkä ainoastaan sitä, millaisia vähemmistöryhmiin 

kuuluvien ehdokkaiden huolet ovat. Zack’n mukaan (2005, 7) intersektionaalisuudella on tarkoitettu 

ensisijaisesi rodullistettuja ja köyhiä naisia, mutta laajemmassa mielessä myös kaikkia naisia, sillä 

naiset kohtaavat syrjintää jo sukupuolensa vuoksi, vaikka omaisivatkin tiettyjä etuoikeuksia liittyen 

esimerkiksi rotuun, luokkaan, seksuaalisuuteen ja vammattomuuteen. Esimerkiksi postkoloniaalinen 

tutkimus on pyrkinyt kiinnittämään huomiota siihen, kuinka valkoisuus mielletään usein myös 

feministisessä tutkimuksessa neutraaliksi ja luonnolliseksi, vaikka todellisuudessa myös valkoisuus 

on sosiaalinen kategoria, joka on moninainen ja heterogeeninen, ja jonka sisäiset erot ja niiden 

merkitys yksilön yhteiskunnalliseen positioon on tärkeää ottaa huomioon tehdessä intersektionaalista 

tutkimusta (Ilmonen 2011, 7). Onkin tärkeää huomata, että kun puhumme rodusta, puhumme myös 

valkoisuudesta. Myös valkoisuus on intersektionaalinen kategoria, joka risteää muiden sosiaalisten 

kategorioiden kanssa. Myöskään valkoiset eivät tietenkään ole yhtenäinen joukko, vaan ryhmän 

sisällä positioidutaan eri tavoin riippuen esimerkiksi luokasta, seksuaalisuudesta, ruumiin 

kykeneväisyydestä ja koosta sekä terveydentilasta riippuen. 

Metodologisia haasteita aiheuttaakin se, että intersektionaalisen analyysin tarkastelemat risteävät erot 

ovat kontingentteja ja eri tavoin eri konteksteissa vaikuttavia. Lisäksi samanaikaisesti vaikuttavia 

eroja voi olla lähes lukematon määrä, mikä vaikeuttaa sen määrittelyä, mitä eroja tutkitaan. 

Esimerkiksi Lutz (2002, 13) on pyrkinyt listaamaan näitä eroja15, mutta hänkin muistuttaa, ettei lista 

ole missään nimessä täydellinen, vaan kategorioita tulee lisätä tai muokata. Judith Butler (1990, 143) 

on pilkannut feministien tapaa jättää risteävien erojen lista ”auki” kirjoittamalla listan loppuun ”ja 

niin edelleen”, sillä hän näkee sen merkkinä ”väsymyksenä loputtomiin merkityksenantoihin” 

(suomennos KH).  

Olen tutkielmassani pyrkinyt välttämään intersektionaalisen analyysin käyttöön ja loputtomien 

risteävien erojen kategorioiden määrittelyyn liittyvät sudenkuopat sillä, että korostan ehdokkaille 

lähetetyssä kyselylomakkeessa mahdollisen yhteen tai useampaan vähemmistöryhmään kuulumisen 

itsemäärittelyä (ks. luku 4.1). Pyrin kuitenkin kyselyn saatekirjeessä avaamaan mahdollisimman 

selkeästi sitä, mitä tarkoitan vähemmistöryhmään kuulumisella, jotta saisin kysymyksellä 

tutkimukselle arvokasta tietoa. Näen kuitenkin itsemäärittelyn mahdollisuuden tuovan myös 

mahdollisuuksia sille, että ehdokkaat tuovat esiin sellaisia eroja, mitä en kenties itse tullut ajatelleeksi. 

                                                
15 Lutzin (2002, 13) listaamat neljätoista risteävää eroa ovat sukupuoli, seksuaalisuus, rotu/ihonväri, etnisyys, kansalaisuus, luokka, kulttuuri, 
kyvykkyys, ikä, syntyperä, varallisuus, pohjoinen/etelä -jaottelu, uskonto ja yhteiskunnallisen kehittyneisyyden taso. 
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Toisaalta taas tutkimuksessani vähemmistöön kuuluminen on vain yksi tarkastelussa oleva kategoria, 

muun muassa iän, sukupuolen, toimenkuvan ja koulutustason ohella. Lisäksi, koska vähemmistöön 

kuuluminen koettiin hyvin yksilöllisesti eivätkä kaikki yhteen tai useampaan vähemmistöön itsensä 

kuuluviksi määritelleet vähemmistöstatustaan sen tarkemmin, on eri vähemmistöryhmien vertailu 

hankalaa tässä tutkimuksessa. Kuten yllä totesin, erilaiset vähemmistöryhmät kohtaavat syrjintää 

erilaisissa konteksteissa ja eri tavoin, mistä johtuen ehdokkaaksi asettumisen huolet saattavat olla 

hyvin erilaisia esimerkiksi seksuaalivähemmistöön kuuluvalla ja rodullistettuun vähemmistöön 

kuuluvalla ehdokkaalla. Lisäksi intersektionaalista analyysia tässä tutkielmassa vaikeutti tutkittavien 

pieni määrä (ks. luku 4.2).  

Ymmärrän siis intersektionaalisuuden moniperustaisten henkilökohtaisten ominaisuuksien 

kategorioiden kuvaamisen teoriaksi, jonka mukaan henkilöt voivat näiden tarkasteltavien 

ominaisuuksiensa perusteella sekä kokea syrjintää että omata tiettyjä etuoikeuksia. Tämä 

lähestymistapa mahdollistaa ryhmien välisen vertailun ja luo kriittisen katsauksen niihin identiteetin 

osa-alueisiin, joita on tietyissä yhteiskunnallisissa ja ajallisissa konteksteissa totuttu pitämään 

normina. On kuitenkin huomattava, että vaikka yksilön yhteiskunnallista asemaa määrittävät monet 

risteävät ja moniperusteiset erot, eivät nämä erot ole keskenään samanlaisia tai vaikuta saman 

aikaisesti (vrt. moniperustainen syrjintä). Esimerkiksi rotu ja yhteiskuntaluokka määrittävät yksilön 

yhteiskunnallista asemaa eri tavoin kuin terveys tai ruumiin koko, vaikka ne ovatkin keskenään 

risteäviä ja usein myös yhteen kietoutuneita (Karkulehto ym. 2012, 16). 

Metodologisesta näkökulmasta siis intersektionaalisuus tulisi ymmärtää avoimena empiirisenä 

kysymyksenä, joka tarkastelee eriarvoistavia rakenteita ja ilmiöitä historiallisissa ja 

institutionaalisissa konteksteissa (Hancock 2007; McCall 2005; Ferree 2009). Tämän tutkielman 

kannalta tällainen tapa ymmärtää intersektionaalisuutta on hyödyllinen, sillä vaikka määrällisen 

aineiston taustamuuttujat ovat osaltaan ennalta määritellyt, avokysymykset mahdollistavat 

yhteiskunnallisen kontekstin ja ehdokkaiden näkökulman esiin tuomisen ilman tutkijan tai muun 

ulkoisen tahon määrittelyä. Tämä tapa lähestyä tutkimuskysymystä voi parhaimmillaan tuoda tutkijan 

tietoon asioita, joita tämä ei omasta tutkimusvälineistöstään johtuen osannut ottaa huomioon (ks. Irni 

2017, 100–102). 
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4.2 Kyselytutkimus aineiston keräämisen keinona 

Keräsimme tutkimuksen aineiston yhteistyössä toimeksiantajani kanssa kyselytutkimuksena 

aikavälillä 8.2.2021 - 21.3.202116. Vihreiden puoluetoimisto lähetti laatimani kyselylomakkeen (liite 

2) kolmesti kaikille 9.3.2021 mennessä asettuneille ehdokkaille kuukausittain lähetettävässä 

ehdokaskirjeessä. Lisäksi toimeksiantaja muistutti ehdokkaita vastaamaan kyselyyn ennalta 

laatimamme suunnitelman mukaisesti muun muassa kaikkien ehdokkaiden yhteisessä suljetussa 

Facebook -ryhmässä. Ehdokkaiden ajallisten resurssien puute otettiin huomioon niin, että 

vastaamiseen käytetty aika pysyisi kohtuullisena, noin 15 minuutissa. Korostin kyselyn 

saatetekstissä, että kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista, ja että mihin tahansa kysymykseen 

voi halutessaan jättää vastaamatta. Lisäksi selvensin, että kerään vastaukset nimettöminä, 

luottamuksellisesti sekä tietosuojalakia noudattaen, eikä vastauksia pystytä yhdistämään vastaajan 

henkilöllisyyteen. 

Maisterintutkielman ohjeellinen laajuus (40–60 sivua) pakotti rajaamaan tutkimusaihettani moneen 

kertaan. Vaikka yleisen ehdokaskokemuksen (motiivien, huolien ja taustaominaisuuksien 

merkityksen kokemisen) tarkastelu olisi ollut kiinnostava näkökulma tutkimukselle, päädyin lopulta 

keskittymään tutkielmassani ehdokkuuteen liittyviin huoliin, sillä näin pystyin tarkastelemaan 

sopivan rajattua aihetta syvällisesti. Tarkastelen analyysissani huolia sekä avovastauksien perusteella 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin (millaisia huolia avovastauksissa nousi esiin?) sekä 

intersektionaalisesta näkökulmasta (kuinka huolet koettiin eri ehdokasryhmissä?). Avovastaukset 

syvensivätkin tehokkaasti määrällisen aineistoni tuloksia. 

Kysely lähetettiin yhteensä 2676 ehdokkaalle. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 153, mikä tarkoittaa 

kyselyn vastausprosentin olevan melko vaatimaton (6 %). Vastaajakato oli kuitenkin odotettavissa, 

sillä kyselyn ajoittuminen ehdokkaille kiireiselle vaalikeväälle tarkoitti sitä, että vastaaminen jäisi 

monelta ehdokkaalta väliin. Tämä näkyi myös siinä, että tutkimusprosessin alussa tavoitteenamme 

oli saada kasaan vähintään sata vastausta. Maisterintutkielman laadullista analyysia varten aineisto 

oli kuitenkin toimiva ja rikas, ja ylitti reilusti asettamamme 100 vastauksen minimitavoitteen. 

Pienestä vastausprosentista johtuen jouduin kuitenkin jättämään määrällisen aineiston analyysiin 

pienempään rooliin, kuin aiemmin suunnittelin. Lisäksi on tärkeää pitää mielessä, että pienestä 

vastaajamäärästä johtuen tutkimuksen tulokset ovat korkeintaan suuntaa antavia, eikä yleistyksiä 

                                                
16 Vuoden 2021 kuntavaalit oli määrä järjestää 13.4.2021, ja ehdokasasettelun oli määrä päättyä 9.3.2021. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi vaalit 
siirrettiin kesäkuulle, uuden vaalipäivän ollessa 13.6.2021; näin ollen myös ehdokasasettelu jatkui 4.5.2021 asti. Pohdimme toimeksiantajan kanssa, 
tulisiko myös vastausaikaa pidentää niin, että kaikki ehdokkaat pääsisivät halutessaan vastaamaan kyselyyn. Päädyimme kuitenkin pitäytymään 
suunnitellussa aikataulussa, sillä alkuperäinen vastaamisaika oli pitkä (lähes kaksi kuukautta), ja jo kerätty aineisto riitti tutkimuskysymyksiin 
vastaamiseen. 
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voida tämän aineiston perusteella tehdä.  

Määrällisen aineiston rajallisuus aiheutti myös sen, etten voinut toteuttaa intersektionaalista analyysia 

siinä määrin, kuin tutkimuksen alussa suunnittelin. Intersektionaalinen lähestymistapa kulkee kyllä 

mukana läpi tutkimuksen ja käytän sitä sinä määrin, kuin se oli kasaan saadulla aineistolla 

mahdollista. Analyysiosiossa päädyin kuitenkin ottamaan intersektionaalisen lähestymistavan tueksi 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin (ks. luku 4.3). Näin sain varmistettua vastaajien anonymiteetin 

turvaamisen sekä vältettyä keskenään hyvin eri suuruisten ryhmien vertaamisen keskenään, mikä olisi 

voinut olla harhaanjohtavaa17. Analyysini painottuu siis laadullisen aineiston (avovastaukset) 

tarkasteluun. Määrällistä aineistoa kuvaillessani raportoin tulokset suuntaa antavassa ja yleisessä 

muodossa, ja käytän sitä lähinnä tukemaan laadullisen analyysini tuloksia. 

Toteutin määrällisen aineiston analyysin pääasiassa ristiintaulukointia käyttäen, verraten osiossa yksi 

tiedusteltuja ehdokkaiden taustamuuttujia osiossa kolme annettuihin vastauksiin ehdokkuuteen 

liittyvistä huolista. Vaikka sain näin kiinnostavaa tutkimustietoa eri ehdokasryhmien kokemista 

huolista, en voinut esittää tuloksia aiemmin suunnittelemallani tarkkuudella ilman, että raportointi 

olisi harhaanjohtavaa. Tästä johtuen raportoin määrällisen aineiston tulokset suuntaa antavassa 

muodossa sen mukaan, kuinka suuri prosenttiosuus kustakin ehdokasryhmästä koki tarkastelussa 

olevan huolen jonkin verran tai paljon huolestuttavana. Jaottelin eri ehdokasryhmien huolen ”tason” 

kolmeen eri ryhmään: 1) huolestutti valtaosaa (60 % tai yli); 2) huolestutti noin puolia (41–59 %); 3) 

huolestutti noin joka kolmatta tai harvempaa (40 % tai alle). Vaikka ryhmittelyt ovat vain viitteellisiä, 

voidaan niistä huomata tiettyä toistuvuutta siinä, mitkä ehdokasryhmät olivat keskimääräistä 

enemmän huolissaan tietyistä asioista. 

Kyselytutkimuksessa on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota kysymysten yksiselitteisyyteen, eikä 

tutkijan tulisi koskaan pitää itsestäänselvyytenä sitä, että vastaaja ymmärtää ja tulkitsee kysymyksen 

samoin kuin laatija (Valli 2007). Tämän vuoksi testasin kyselylomakkeen toimivuutta noin 

kymmenellä henkilöllä ennen sen lähettämistä ehdokkaille. Testiryhmä koostui toimeksiantajan 

henkilöstöstä, tutkielman ohjaajasta, maisterinseminaarin ohjaajasta ja osallistujista, sekä yhdestä 

itselleni tutusta vihreiden ehdokkaasta. Testaamalla saatujen kommenttien ja huomioiden avulla pyrin 

varmistamaan, että kysymykset saadaan muotoiltua mahdollisimman yksiselitteisesti ja 

ymmärrettäviksi, ja ylipäätään varmistettua kyselyn loogisuus ja toimivuus mahdollisimman monelle 

ehdokkaalle. 

                                                
17 Esimerkiksi miesvastaajia oli vain 39, kun naisvastaajien määrä oli jopa 110, joten miesehdokkaiden kategoriaa tarkastellessa yksittäisen vastauksen 
painoarvo kasvaa huomattavasti verrattuna naisehdokkaiden vastauksiin. 
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Kyselylomake (liite 2) koostui kuudesta osiosta, jotka olivat 1) Ehdokkaan taustaominaisuudet; 2) 

Päätös asettua ehdolle kuntavaaleissa 2021 ja motiivit päätöksen takana; 3) Ehdokkuuteen liittyvät 

huolet; 4) Kokemukset ehdokashaastattelusta ja ehdokasvalinnasta; 5) Vähemmistöön kuuluvien 

ehdokkaiden ehdolle asettumisen kokemukset; sekä 6) Viimeiset kysymykset. Jokainen osio sisälsi sekä 

avokysymyksiä että monivalintakysymyksiä, joita analysoin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia 

menetelmiä käyttäen.  

Kyselyn ensimmäisessä osiossa kartoitin ehdokkaiden taustaominaisuuksia, eli ikää, sukupuolta, 

mahdollista vähemmistöryhmään kuulumista, koulutustasoa, pääasiallista toimenkuvaa, asuinkunnan 

kokoa, sekä ehdokkaan aiempaa kokemusta vaaleista. Pohdin tarkkaan erityisesti henkilötietojen 

keräämistä ja sitä, mitkä henkilötiedot ovat tutkimuksen onnistumisen kannalta välttämättömiä. 

Intersektionaalista analyysia kuntavaaliehdokkaiden kokemuksista on kuitenkin lähes mahdotonta 

tehdä tiedustelematta tiettyjä henkilötietoja, kuten esimerkiksi ikää, sukupuolta sekä 

vähemmistöasemaa. Näitä tietoja oli siis välttämätöntä tiedustella tutkielman onnistumiseksi. Lisäksi 

päätin tiedustella ehdokkaiden koulutustasoa, pääasiallista toimenkuvaa, asuinkunnan kokoa sekä 

aiempaa kokemusta vaaleissa18. Näiden tietojen uskoin tuovan tutkimukselle lisäarvoa sen 

tarkastelussa, vaihtelevatko ehdolle asettumisen kokemukset merkittävästi esimerkiksi kunnan koon 

tai koulutustaustan mukaan, ja kuinka aiempi kokemus vaaleista vaikuttaa kokemuksiin verrattuna 

ehdokkaisiin, jotka olivat ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa 2021.  

Kyselylomakkeen osio kolme oli ehdokkuuteen mahdollisesti liittyvien huolien selvittämistä. Tässä 

osiossa annettiin mahdollisuus kertoa vihapuheen ja verkkohäirinnän uhan vaikutuksista omaan 

ehdokkaaksi asettumiseen, sekä tuoda esiin mahdollisesti ehdokkaan tietoon tulleita tilanteita, joissa 

henkilön ei uskalla lähteä ehdokkaaksi mielenkiinnostaan huolimatta. Vaikka osiossa oli spesifejä 

kysymyksiä vihapuheen ja verkkohäirinnän uhkaan liittyen, monivalintakysymyksissä tiedusteltiin 

laajasti myös sellaisten mahdollisesti huolta aiheuttavien asioiden kuten kampanjan rahoituksen, 

ajanpuutteen ja oman jaksamisen vaikutuksia ehdokkaaksi asettumiseen. Tämä kevyt painotus 

vihapuheeseen ja verkkohäirintään saattaa kuitenkin vaikuttaa osaltaan siihen, että vihapuheen ja 

verkkohäirinnän teema nousi korostetusti esiin avovastauksissa. 

Osioon 5 vastasivat vain ne ehdokkaat, jotka olivat osiossa 1 vastanneet kuuluvansa yhteen tai 

useampaan vähemmistöön. Osion tarkoitus oli saada spesifiä tietoa yhteen tai useampaan 

vähemmistöön kuuluvien ehdokkaiden kokemuksista esimerkiksi vihapuheen ja ehdokasvalinnan 

                                                
18 Vaikka vaalikokemusta voi karttua monin eri tavoin, olin ennen kaikkea kiinnostunut ehdokkaiden aiemmista omista ehdokkuuksista. mistä johtuen 
kyselylomakkeessa tiedusteltiin tarkasti ehdokkaiden aiempaa ehdokaskokemusta erilaisista vaaleista. Päädyin kuitenkin analyysiani varten 
jaottelemaan aineiston kertomaan siitä, oliko ehdokkaalla aiempaa vaalikokemusta ehdokkuudesta kunta-, eduskunta- tai europarlamenttivaaleista vai 
ei. 
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suhteen. Aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että vähemmistöön kuuluvat ehdokkaat saattavat 

kiinnostaa erityisesti puoluekartan vasemmalla laidalla olevia puolueita, jotka pyrkivät saamaan 

kokoon mahdollisimman monipuolisen ja tasapainoisen listan, kuten tämänkin tutkielman luvussa 2.2 

todettiin. Osiossa vastaajilta tiedusteltiin myös sitä, pelkäsivätkö tai pelkäävätkö yhteen tai 

useampaan vähemmistöön kuuluvat ehdokkaat kohtaavansa spesifisti heidän 

vähemmistöstatukseensa kohdistuvaa tai siitä johtuvaa vihapuhetta tai verkkohäirintää heidän 

ehdokkuutensa aikana. 

 

4.3 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi intersektionaalisen lähestymistavan tukena 

Kuten olen aiemmin todennut, aineiston rajoitteista johtuen päädyin käyttämään intersektionaalisen 

lähestymistavan tukena aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, että 

ehdokkaiden kyselylomakkeen osiossa 1 (liite 2) tiedustellut taustamuuttujat siirtyivät analyysissani 

hieman sivummalle, ja aineiston analyysia määritti ennen kaikkea avovastauksissa esiin tulleet, 

ehdokkaita kaikkein eniten huolestuttaneet asiat. Sisällönanalyysissa tutkitaan tekstin merkityksiä; 

aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa aineisto määrittelee sen, mitkä teemat ja kokonaisuudet 

nostetaan analyysivaiheessa keskiöön (Tuomi & Sarajärvi 2018). Omassa tutkimuksessani 

tarkasteltavat kokonaisuudet määrittyivät sekä määrällisessä että laadullisessa aineistossa eniten esiin 

nousseiden teemojen, erityisesti niiden toistuvuuden kautta. Analysoitavat teemat määräytyivät siis 

ehdokkaita eniten huolettaneista asioista (mm. ajanpuute, vihapuhe, epävarmuus) sen sijaan, että 

olisin lähestynyt aihetta esimerkiksi ehdokasryhmä (mm. naiset, vähemmistöt, 26–35-vuotiaat, 

ensikertalaiset) kerrallaan.  

Laadullisen aineiston käsittelin seuraavalla tavalla: luin ensin useamman kerran vastaukset läpi 

kysymys kerrallaan, jotta saisin mahdollisimman selkeän käsityksen aineiston sisällöstä. Tässä kohtaa 

myös anonymisoin aineiston niiltä osin kuin se oli tarpeellista. Tämän jälkeen jaottelin koko 

laadullisen aineiston teemoittain (esim. ”ehdolle asettumiseen negatiivisesti vaikuttaneet asiat” ja 

”syyt joutua vihapuheen kohteeksi”), ja värikoodasin erilaisia esiin tulevia teemoja. Viimeistään tässä 

kohtaa tutkimukseni aihe oli rajautunut ehdokkaiden huoliin, minkä jälkeen selvensin aineistoani 

entisestään taulukoimalla vastaukset tekemäni värikoodauksen pohjalta. Luokittelin eli klusteroin 

aineiston niin, että loin taulukon, jonka vasempaan sarakkeeseen kirjasin vastauksissa esiin nousseen, 

vastaajia huolestuttaneen teeman (esim. ajanpuute, vihapuheen ja verkkohäirinnän uhka, 

leimautuminen), minkä jälkeen kävin vastaukset yksi kerrallaan läpi ja kirjasin kunkin vastaukseen 

niihin temaattisiin kategorioihin, mitkä niissä olivat nousseet esiin. Esimerkiksi seuraavan 

vastauksen: ”Pohdin ajankäyttöä, rahankäyttöä, sekä hieman sitä mahdollisuutta, että tulee 
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vihaviestejä” kirjasin kolmeen eri kategoriaan, jotka olivat rahankäyttöön liittyvät huolet, ajanpuute, 

sekä vihapuheen ja verkkohäirinnän uhka. Näin sain konkreettisen käsityksen siitä, mitkä teemat 

nousivat esiin kaikkein useimmin avovastauksissa.  

Intersektionaalinen lähestymistapa säilyi analyysissani erityisesti niiltä osin, että sisällytin analyysiini 

luvun siitä, millaisista syistä vastaajat pelkäsivät joutuvansa vihapuheen tai verkkohäirinnän 

kohteeksi (luku 5.3). Näiden avovastauksien tarkasteluun intersektionaalinen lähestymistapa soveltui 

erinomaisesti, sillä ehdokkaiden risteävät erot olivat vahvasti läsnä vastauksissa. Lisäksi tarkastelen 

huolia ehdokasryhmittäin niissä määrin, kuin se on tulosten kannalta tarpeellista, sekä anonymiteetin 

säilymisen puitteissa turvallista. Käytännössä päätin tutkailla eroja eri ehdokasryhmien huolista 

niiden huolien kohdalla, joissa ehdokkaiden erot (esim. nuori ikä, sukupuoli) nousivat esiin 

avovastauksissa, tai mikäli aiempi tutkimus antaa olettaa ehdokkaiden risteävillä eroilla olevan 

merkitystä kyseiseen huoleen. Käytännössä kuitenkin toteutin tutkimuksen nostamalla ehdokkuuteen 

liittyvät huolet etualalle, ja tähän lähestymistapaan aineistolähtöinen sisällönanalyysi sopi 

erinomaisesti. 

 

4.4 Tutkimuseettinen pohdinta läpi tutkimusprosessin 

Feministiselle tutkimukselle olennaista on itsekriittinen tutkimusote, joka tarkastelee kriittisesti niin 

tutkijan paikantuneisuutta kuin yhteiskunnallisten normien vaikutusta tutkimukseen (Liljeström 

2004). Irnin (2017) tavoin ymmärrän tutkimusapparaatin tai -välineistön sisältävän paljon muutakin, 

kuin tietoisesti valitun teoriakehikon ja metodin. Ymmärrän itseni sekä omat kokemukseni tutkimusta 

ohjaavana ja muovaavana osana, ja pyrin tarkastelemaan niitä kriittisesti läpi tutkielman eri 

vaiheiden. Feministiselle tutkimukselle on myös ominaista tieteen näennäisen objektiivisuuden 

kyseenalaistaminen, ja kuten luvussa 2.1 totesin, feministisen politiikantutkimuksen tärkeimpiä 

tavoitteita on tämän tieteen objektiivisuuden illuusion rikkominen ja muutokseen tähtääminen. Myös 

itse pyrin tutkielmallani lisäämään tietoa erilaisten ehdokkuuden poliittiseen ehdokkuuteen liittyvistä 

huolista, jotta poliittisista vaikuttamismahdollisuuksista voitaisiin tehdä yhdenvertaisempia kaikille. 

Vaikka tiedostan objektiivisuuteen pyrkimisen teennäisyyden, näen eduksi tutkielmalle sen, etten ole 

itse osallistunut mihinkään puoluepoliittiseen toimintaan. Näin ollen en ole osallistunut myöskään 

vihreiden tai minkään sen sidosryhmän toimintaan, mikä antaa minulle mahdollisuuden tutkailla 

puolueen ehdokkaiden kokemuksia jossain määrin ulkopuolisen silmin, ilman henkilökohtaisia 

kytköksiä puolueeseen tai sen tavoitteisiin. Toisaalta juuri tämän puoluepoliittisen kokemattomuuteni 

vuoksi tuki toimeksiantajan taholta oli tärkeää.  En olisi esimerkiksi ilman toimeksiantajan tukea ja 
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neuvoja osannut tiedustella kyselylomakkeessa tiettyjä olennaisia asioita, sillä esimerkiksi 

ehdokkaaksi asettumisen prosessiin liittyy paljon sellaista tietoa, mitä en olisi ulkopuolisena 

henkilönä osannut ajatellakaan. En esimerkiksi ollut tietoinen siitä, että lähes kaikki 

ehdokaskandidaatit haastatellaan ennen ehdokkaaksi nimeämistä, jotta varmistutaan siitä, että 

ehdokkaan arvomaailma vastaa vihreiden arvoja. Lisäksi ennen ehdokkaaksi nimeämistä 

allekirjoitetaan ehdokassopimus.19 

Kyselylomakkeeseen vastaavien ehdokkaiden anonymiteetin turvaaminen oli prioriteettinani koko 

tutkimusprosessin ajan. Vaikka kyselyssä tiedusteltiin ehdokkaiden erityisiä henkilötietoja sekä 

erilaisia taustamuuttujia melko yksityiskohtaisesti, tarkastelin analyysissa ehdokkaiden 

taustaominaisuuksia ensisijaisesti ryhmittäin, enkä yhdistänyt tunnistamista mahdollistavia tietoja 

yksittäisiin vastauksiin. Avovastauksista raportoidessa en maininnut ehdokkaan taustamuuttujia, ellei 

se ollut tutkimuksen ja sen tulosten kannalta välttämätöntä. 

Pohdin kyselylomaketta laatiessani paljon sitä, kuinka tiedustelisin tutkimukseni kannalta olennaista 

yhteen tai useampaan vähemmistöön kuulumista ilman, että rajaan – mahdollisesti huomaamattani – 

joitain ryhmiä ulkopuolelle. Pohdinnan tuloksena päädyin tiedustelemaan vähemmistöasemaa 

korostaen ehdokkaan itsemäärittelyn mahdollisuutta niin, että tarkentamismahdollisuus tulee 

näkyviin, mikäli ehdokas vastaa kuuluvansa yhteen tai useampaan vähemmistöön. Määrittelin 

vähemmistöön kuulumisen Yhdenvertaisuusvaltuutetun kotisivuilta löytyvän määritelmän 

mukaisesti kyselylomakkeen saatetekstissä varmistaakseni, että vastaajat ymmärtäisivät 

vähemmistöön kuulumisen mahdollisimman yhtenäisesti. Määrittelin vähemmistöön kuulumisen 

saatetekstissä seuraavasti: 

Vähemmistöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaisia sosiaalisia ryhmiä, jotka kohtaavat syrjintää jonkin 
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Vähemmistöstatuksella tarkoitetaan yhteen tai useampaan vähemmistöryhmään 
kuulumista. Yhdenvertaisuuslain mukaan syrjintää ilmenee iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, 
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” (Kyselyn saateteksti, 
ks. liite 1.) 

Ennakoinnista huolimatta kysymys vähemmistöön kuulumisesta koettiin hyvin subjektiivisesti; 

esimerkiksi oman näkökulmani mukaan vähemmistöön esimerkiksi ikänsä puolesta kuuluvat 

ehdokkaat eivät monesti maininneet kuuluvansa vähemmistöön, kun taas toisissa vastauksissa 

vähemmistöstatuksen määrittely (esim. kasvissyöjä, siviilipalvelusmies) ei vastannut saatekirjeessä 

esitettyä määritelmää, vaikka saattaisikin vastaajan henkilökohtaisessa elämässä olla vahvasti läsnä. 

Koska kaikki vähemmistöön kuuluvat ehdokkaat eivät määritelleet vähemmistöasemaansa sen 

                                                
19 Ehdolle asettumisen prosessia tätä tutkielmaa varten minulle avasi Vihreiden Naisten pääsihteeri Taru Anttonen sähköpostitse 11.1.2021 ja vihreiden 
pääsihteeri Veli Liikanen Zoom-videopuhelussa 18.1.2021. 
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tarkemmin, käsitän analyysissani vähemmistöön kuuluviksi ehdokkaiksi kaikki ne ehdokkaat, jotka 

kertoivat kuuluvansa yhteen tai useampaan vähemmistöön (N=41, 27 % kakista vastaajista). Tähän 

poikkeuksen muodostaa vihapuheen riskiryhmäläisiä tarkasteleva luku 5.3, jossa olen ryhmitellyt 

vähemmistöön kuuluvat ehdokkaat vähemmistöstatuksen määrittelevien avovastauksien perusteella 

useampaan kuin yhteen vähemmistöön kuuluviksi saadakseni tarkempaa tietoa siitä, kuinka 

useampaan kuin yhteen vähemmistöön kuuluminen vaikuttaa ehdokkaan ehdolle asettumisen 

kokemuksiin20. 

Pohdin läpi tutkimusprosessin omaa tutkijan asemaani ja sen vaikutusta tutkimuksen tekemiseen. 

Osaisinko esimerkiksi omista etuoikeuksistani huolimatta laatia kyselylomakkeen niin, että 

mahdollisimman moni vähemmistöön kuuluva ehdokas kokisi kysymykset omassa tilanteessaan 

relevanteiksi. Kysyinkö kyselylomakkeessa liian yksityiskohtaisia tai henkilökohtaisia kysymyksiä, 

joita en itse kokenut ongelmallisiksi enemmistöön kuulumisen vuoksi mutta jotka voivat tuntua 

vähemmistöön kuuluvista ehdokkaista epämukavilta? Pohdin myös, voisiko esimerkiksi yhteen tai 

useampaan vähemmistöön kuuluminen vähentää halukkuutta vastata kyselyyn tunnistamisen uhan 

vuoksi siitäkin huolimatta, että riskit on otettu mahdollisimman hyvin huomioon. Palaute 

kyselylomakkeesta oli kuitenkin pääosin positiivista ja kannustavaa, ja ehdokkaiden kanssa pyrittiin 

toimeksiantajan välityksellä kommunikoimaan koko tutkimusprosessin ajan. 

Tutkimuksessa ja kyselylomakkeen rakentamisessa otettiin sukupuolen moninaisuus huomioon. 

Ehdokas sai halutessaan jättää sukupuolta kartoittavaan kysymykseen vastaamatta, tai valita 

kysymyksen vastaukseksi miehen, naisen tai muun (Taulukko 1.). Mikäli ehdokas vastasi 

sukupuolensa olevan ”muu”, tuli kyselyssä mahdollisuus tarkentaa vastausta. 72 prosenttia kyselyyn 

vastanneista kertoi sukupuolensa olevan nainen, 25 prosenttia mies, ja 2 prosenttia määritteli itsensä 

muunsukupuoliseksi. Verrattuna kaikkien vihreiden ehdokkaiden sukupuolijakaumiin huomataan, 

että naiset vastasivat hyvin aktiivisesti, miehet taas vähemmän aktiivisesti. Muunsukupuoliset 

ehdokkaat sen sijaan vastasivat heidän kokonaismääräänsä nähden aktiivisesti, mutta määrän 

vähyydestä johtuen en pysty tutkielmassani käsittelemään muunsukupuolisia ehdokkaita omana 

sukupuolikategorianaan ilman, että vaarantaisin heidän anonymiteettinsa säilymisen. Käsittelen 

heidän kokemuksiaan ehdokkuudesta osana vähemmistökategoriaa. 

 

                                                
20 Useampaan vähemmistöön kuuluminen määriteltiin yhdenvertaisuusvaltuutetun syrjintää kohtaavan vähemmistön määritelmän mukaisesti niistä 
vastauksista, joissa ehdokas oli määritellyt vähemmistöryhmänsä. Useampaan kuin yhteen vähemmistöön kuuluvien ehdokkaiden määrittelyssä otettiin 
huomioon myös ehdokkaan naissukupuoli tai erityisen nuori ikä, joiden on aiemmassa tutkimuksessa todettu altistavan vihapuheen ja verkkohäirinnän 
kaltaisille ilmiöille. 
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Taulukko 1. Vihreiden 2021 kuntavaaliehdokkaiden ja kyselyyn vastanneiden sukupuoli- ja 
ikäjakaumat. Prosenttia kaikista ehdokkaista. 

 Nainen Mies Muu 18–25 26–35 36–45 46–55 56–66 yli 66 

Kyselyyn vastanneet 72 % 26 % 2 % 9 % 20 % 29 % 23 % 16 % 3 % 

Kaikki ehdokkaat 60 % 40 % 0 % 7 % 18 % 32 % 23 % 14 % 6 % 

Päätin kyselyn yksiselitteisyyttä helpottaakseni avata saatekirjeessä (ks. liite 1) joitain kyselylle 

olennaisia käsitteitä, kuten vähemmistö, vihapuhe ja verkkohäirintä, ehdokasasettelu ja 

puolueyhdistys. Lisäksi saatekirjeessä oli linkki tutkimuksen tietosuojailmoitukseen. Saatekirjeessä 

ilmaistiin selkeästi se, ketkä toteuttavat tutkimuksen ja kuka on tutkimuksen yhteyshenkilö. Pyrin 

myös kyselylomaketta laatiessani kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että välttäisin turhan 

akateemisten käsitteiden käyttämistä, ja mikäli niitä olisi jossain kohtaa välttämätöntä käyttää, 

käyttäisin rinnalla myös helposti ymmärrettävää, arkikielistä sanaa. Näin pyrin takaamaan kyselyn 

saavutettavuuden mahdollisimman monelle erilaisesta taustasta tulevalle ehdokkaalle. Käytin myös 

kyselylomakesovelluksena Office 365 -paketin Forms-sovellusta, mikä mahdollisti syventävän 

lukuohjelman käyttämisen esimerkiksi näkövammaisille ihmisille.  

On myös huomioitava, että sisällöllisen saavutettavuuden huomioimisesta huolimatta kyselyn 

kysymykset oli laadittu vain suomeksi. Pohdinkin kyselyn toteuttamisen jälkeen sitä, vaikeuttiko 

tämä kielimuuri niiden ehdokkaiden vastaamista, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään. Yksi 

ehdokas mainitsi avovastauksissaan käyttävänsä Google kääntäjää vastatakseen kyselyyn. Vaikka en 

nimennytkään kyselyn saatetekstissä vastauskieleksi suomea, kaikki vastaukset tulivat suomeksi. 

Tämä olisi ollut viisasta huomioida jo kyselylomaketta laatiessani, ja määritellä mahdolliset 

vastauskielet (esimerkiksi suomi, ruotsi ja englanti) etukäteen. Näin kyselylomake olisi ollut 

saavutettavampi. 
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5 VIHREIDEN EHDOKKAIDEN HUOLET 

Aiempaan tutkimukseen pohjaavan hypoteesini mukaan risteävät erot vaikuttavat erityisesti huoliin 

ehdokaspäätöksen taustalla. Nämä huolet puolestaan ovat merkittävässä osassa sen suhteen, 

millaisille ihmisille julkiseen päätöksentekoon osallistuminen näyttäytyy mahdollisena ja 

kannattavana vaihtoehtona. Kuten luvussa 4.1 totesin, määrällisen datan analyysia voidaan pitää 

korkeintaan suuntaa antavana määrällisesti pienen otoksen vuoksi. Tästä johtuen analyysin 

pääroolissa ovat ehdokkaiden avovastaukset, joissa kuvaillaan sekä ehdokkaiden kokemuksia heidän 

omista huolistaan, että heidän kokemuksiaan niistä tilanteista, joissa henkilö ei ole uskaltanut tai 

halunnut lähteä ehdokkaaksi mielenkiinnostaan huolimatta.   

Pyysin kyselyssä ehdokkaita arvioimaan sitä, kuinka paljon asteikolla 1 (ei huolestuttanut lainkaan) 

– 4 (huolestutti paljon) erilaiset asiat huolestuttivat ehdokkaita heidän pohtiessaan ehdokkaaksi 

asettumista. Analyysini käsittelee vastaajia jonkin verran tai paljon huolestuttavia asioita (kuvio 1). 

Määrällisen aineiston perusteella ehdokkaita huolestutti eniten ajanpuute, vihapuheen ja 

verkkohäirinnän kohteeksi joutuminen, epävarmuus omista kyvyistä ja taidoista, sekä oma 

jaksaminen, jotka huolestuttivat vähintään puolia kaikista vastaajista. Näiden lisäksi avovastauksissa 

nousi erityisesti esiin etenkin pienten paikkakuntien vastaajien huoli vihreisiin liitetyistä asenteista 

paikkakunnalla, joka huolestutti joka neljättä kaikista vastaajista. 

 

Kuvio 1. Ehdokkaita jonkin verran tai paljon huolestuttaneet asiat. Prosenttia kaikista vastanneista.  
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Paneudun siis analyysissani edellä mainittuihin kyselyyn vastanneita ehdokkaita huolestuttaviin 

asioihin. Odotusten mukaan näkyvästi esiin noussut teema ehdokkaita huolestuttaneissa asioissa on 

vihapuheen ja verkkohäirinnän uhka, mitä käsittelen omissa luvuissaan. Tämän lisäksi kartoitan 

ehdokkaiden kokemuksia vihapuheelle altistavista tekijöistä eli siitä, ketkä ovat heidän 

kokemuksensa mukaan vihapuheen ”riskiryhmäläisiä”, eli millaisille ehdokkaille vihapuhe ja häirintä 

näyttäytyy kaikkein suurimpana uhkana. Analyysiluvun lopuksi käyn vielä läpi epävarmuutta 

huolenaiheena sekä muita avovastauksissa esiin tulleita, ehdokkaita huolettaneita asioita. 

 

5.1 Ajanpuutteeseen, elämäntilanteeseen ja jaksamiseen liittyvät huolet 

Kuten aiemmin mainitsin, kaikkein eniten ehdokkuudessa huoletti elämäntilanteesta tai muusta 

johtuva ajanpuute. Peräti 61 prosenttia vastaajista kertoi sen huolestuttaneen vähintään jonkin verran 

(kuvio 1). Ylivoimaisesti eniten ajanpuute huoletti 26–35-vuotiaiden vastaajien ryhmää, joista lähes 

yhdeksän kymmenestä kertoi ajanpuutteen huolestuttavan heitä jonkin verran tai paljon. 

Keskimääräistä enemmän ajanpuute huolestutti kolmekymppisten lisäksi korkeamman kuin ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneita, alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita, suurissa yli 

100 000 asukkaan kaupungeissa asuvia, sekä työssäkäyviä ja opiskelijoita. Lisäksi keskimääräistä 

enemmän ajanpuute huoletti naisia, ensikertalaisia, 36–45-vuotiaita, sekä alle 20 000 asukkaan 

kunnissa ehdolla olevia. Tulokset käyvät järkeen, sillä kolmekymppiset muodostavat enemmistön 

lähes kaikissa edellä mainituista ryhmistä. Selkeästi vähiten ajanpuute huolestutti eläkeläisiä, joista 

vain 13 prosenttia kertoi ajankäytön huolestuttaneen heitä. (Taulukko 2.) 

Taulukko 2. Ajanpuute, huolestutti jonkin verran tai paljon. Määrä mainitusta ryhmästä. 

Huolestutti valtaosaa Huolestutti noin puolia  Huolestutti noin joka 
kolmatta tai harvempaa 

26–35-vuotiaat 

yli 250 001 asukkaan kaupungeissa asuvat  

100 001–250 000 asukkaan kaupungeissa asuvat  

korkeamman kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet 

alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet 

työssäkäyvät 

opiskelijat 

naiset 

20 001–50 000 asukkaan kaupungeissa asuvat  

ensikertalaiset 

36–45-vuotiaat 

lukion suorittaneet  

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet  

yhteen tai useampaan vähemmistöön kuuluvat  

5 001–20 000 asukkaan kunnissa asuvat 

 

46–55-vuotiaat  

Miehet 

18–25-vuotiaat  

yli 56-vuotiaat  

 

eläkeläiset  

työttömät 

ammatillisen tutkinnon 
suorittaneet 

50 001–100 000 asukkaan 
kaupungeissa asuvat 
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On myös huomattava, että vaikka huolen määrä liittyen ajanpuutteeseen vaihteli jonkin verran eri 

vastaajaryhmien välillä, oli kokemus ajanpuutteesta erittäin yleinen. Kuten taulukosta 1 on 

nähtävissä, ajanpuute huolestutti yli puolia valtaosasta vastaajaryhmiä. Tämä huomio kertoo paljon 

yhteiskunnastamme ja työkulttuuristamme, mikäli eläkeläisiä ja työttömiä lukuun ottamatta useampi 

kuin joka kolmas vastaaja oli huolissaan ajan riittämisestä luottamustehtäviin tai ehdokkuuteen, 

vastaajan taustamuuttujista riippumatta. Kenelle kunnanvaltuutettuna toimiminen on mahdollista, 

mikäli niin harva kokee siihen käytettävissä olevan ajan olevan riittämätön? Huomio voi kertoa myös 

kuntapolitiikan ammatillistumisesta, mikäli kuntapolitiikasta on kehittynyt niin aikaa vievää ja 

vaativaa, ettei sitä pysty tekemään päätoimisen työn ohella. 

Huoli ajan riittämisestä oli vahvasti läsnä myös kyselyyn tulleissa avovastauksissa: ”Aika politiikassa 

on aina pois jostain muusta”, kuten eräs ehdokas asian muotoili. Aiempi kokemus kuntapolitiikasta 

sai jotkut vastaajista huolehtimaan ajan riittävyydestä luottamustehtäviin jatkossakin; eräs aiemmin 

ehdolla ollut vastaaja kertoi, että hän on toiminut ”kuntapolitiikassa jo kolme kautta, siksi mietintää, 

että riittäisikö aika yhä mahdollisiin luottamustoimiin.” Kokemus kuntapolitiikassa toimimisesta 

näyttäytyy avovastauksissa huolta ajan riittämisestä lisäävänä tekijänä, mikä kertoo paljon 

kuntapolitiikan vaativuudesta. Toinen tällä hetkellä kunnanvaltuutettuna toimiva ehdokas kertoi 

kuntapolitiikan vaatiman ajan olevan suurin huolettava asia: ”Kuntapolitiikan viemä aika oli 

keskeisin tekijä pohdinnoissani ja sen punnitsemisessa haluanko käyttää näin paljon aikaa tähän.” 

Eräs ehdokas kertoi asettuneensa ehdolle vuoden 2017 kuntavaaleissa oma-aloitteisesti, mutta toista 

kertaa ehdolle asettuminen oli huomattavasti hankalampaa havaitun kuntapolitiikan vaatiman 

työmäärän sekä koventuneen poliittisen ilmapiirin vuoksi21. 

Vuonna 2017 halusin asettua ehdolle oma-aloitteisesti, koska olin kiinnostunut poliittisesta päätöksenteosta. Toisen 
kerran ehdolle lähteminen oli huomattavasti hankalampi päätös, varsinkin kun en ole harkinnut poliittista uraa ja 
valtuustopaikka ei varsinaisesti houkuttele työmäärän vuoksi. Nykyinen poliittinen ilmapiiri on myös muuttunut 
merkittävästi vuodesta 2017. 

”Ruuhkavuodet” ja pienten lasten vanhemmuus selittänevät ainakin osittain 26–35- ja 36–45-

vuotiaiden vastaajaryhmien huolestuneisuutta ajan riittämisestä kunnallispolitiikkaan. Elämäntilanne 

huoletti vastaajia niin ajankäytön kuin kuntapolitiikkaan sitoutumisenkin näkökulmasta. Eräs 

ehdokas kertoi, että hänellä on ”sellainen elämäntilanne, ettei ole aikaa paneutua esimerkiksi 

kunnanvaltuuston tai lautakunnan esityslistaan.” Elämäntilanteen hektisyys esimerkiksi 

perhetilanteen tai yrittäjyyden vuoksi, sekä niin ajallisten kuin taloudellistenkin resurssien rajallisuus 

huoletti ja harmitti vastaajia myös siitä näkökulmasta, ettei elämäntilanne jätä aikaa valitsemisen 

ehtona useimmiten olevalle kampanjoimiselle. 

                                                
21 Poliittisen ilmapiirin muutoksesta lisää luvussa 5.3. 
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Olen iloinen, että tätäkin tulee kokeiltua, mutta harmillista, että minulla ei ole riittäviä resursseja kampanjointiin. 
Olen köyhä yrittäjä ja perheenäiti ja elämä on kaoottista. Ei liikene montaa hetkeä mielipidekirjoitusten, some-
viestinnän ja katukampanjoinnin puuhaamiseksi. Sääli, koska tiedän, että minusta olisi kaupungille hyötyä.  

Ajanpuutteen ja epäedullisen elämäntilanteen aiheuttama huoli oli läsnä myös niissä vastauksissa, 

joissa kerrottiin tilanteista, joissa henkilö ei halua tai uskalla lähteä ehdolle kiinnostuksestaan 

huolimatta.  Eräs ehdokashankintatiimissä mukana ollut ehdokas kertoi, että tyypillinen syy 

kieltäytyä ehdokkuudesta oli nimenomaan ajanpuute, työstä johtuva kiire tai elämäntilanne: ”Olin 

mukana ehdokashankinnassa ja soitin varmaan 50 ihmiselle. Ajanpuute, esim. työkiire tai 

perhetilanne oli tyypillinen syy kieltäytyä.” Pari ehdokasta kertoi vastauksessaan, että ehdokkaaksi 

lähtiessä haluttaisiin ”hoitaa homma kunnolla”, mistä syystä rajallisilla ajallisilla resursseilla 

ehdokkaaksi ei haluta lähteä: ”Ehdokkaaksi lähtiessään haluaisi ’tehdä sen kunnolla’, mutta 

voimavaroja ei nykyisessä elämäntilanteessa ole riittävästi.”  

Mitä koulutetumpi vastaaja oli, sitä enemmän tämä oli huolissaan omasta jaksamisesta. Toisaalta 

jokaisen koulutustason vastaajaryhmistä noin puolet olivat huolissaan jaksamisestaan, lukuun 

ottamatta ammatillisen tutkinnon korkeimpana tutkintonaan suorittaneita, joista vain joka kolmas oli 

huolissaan jaksamisestaan. Kiinnostavasti asuinkunnan kokoa tarkasteltaessa kaikkein eniten 

huolissaan omasta jaksamisestaan olivat 20 001–50 000 asukkaan kunnissa asuvat, ja vasta sitten 

kahteen suurimpaan kokoluokkaan kuuluvien kaupunkien asukkaat. Naisista yli puolet olivat 

huolissaan jaksamisestaan, miehistä vain hieman useampi kuin joka kolmas. Ainoa ryhmä, joista 

kukaan ei ollut huolissaan omasta jaksamisestaan olivat eläkeläiset. Heistä yksikään ei vastannut 

olevansa huolissaan jaksamisestaan. (Taulukko 3.) 

Taulukko 3. Oma jaksaminen, huolestutti jonkin verran tai paljon. Määrä mainitusta ryhmästä. 

Huolestutti valtaosaa Huolestutti noin puolia  Huolestutti noin joka kolmatta 
tai harvempaa 

26-35-vuotiaat  

20 000–50 001 as. 
kunnissa asuvat 

36–45-vuotiaat 

korkeamman kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet 

yli 250 001 as. kaupungeissa asuvat  

ensikertalaiset 

työssäkäyvät 

100 001–250 000 as. kaupungeissa asuvat 

alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet 

opiskelijat 

työttömät 

46–55-vuotiaat 

lukiokoulutus 

vähemmistöön kuuluvat 

alle 20 001 as. kunnissa asuvat 

50 001–100 000 as. kunnissa asuvat  

miehet 

yli 56-vuotiaat 

ammatillisen koulutuksen 
suorittaneet 

18–25-vuotiaat  

eläkeläiset 
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Huoli omasta jaksamisesta yhdistyi monessa avovastauksessa huoleen ajan puutteesta. Oma 

jaksaminen huoletti puolia kaikista vastaajista, ja ajan riittämistä kuntapolitiikalle päivätyön, 

harrastusten ja muun elämän ohella pohdittiin vastauksissa. Kunnanvaltuutettuna toimiminen on 

kuormittavaa monesta syystä, osittain sen vaatiman ajan vuoksi: ”valtuutettuna oleminen kuormittaa, 

koska siihen liittyy niin paljon muutakin.” Osa vastaajista pelkäsi, että ehdokkaaksi asettuminen ja 

mahdollinen valinta valtuutetuksi aiheuttaisi loppuun palamisen: ”Ajan riittävyys täysiaikaisen työn, 

harrastusten ja muiden tehtävien ohella on hankala kysymys. Pelottaa, että tulee burn out.” Loppuun 

palamisen ja työssä uupumisen on todettu koskettavat erityisesti nuoria naisia (ks. Helsingin Sanomat 

2019), mikä kuvastaa myös vihreille tyypillistä ehdokasprofiilia. Myös kampanjoinnin aiheuttaman 

stressin pelättiin aiheuttavan uupumista, ja koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne vain lisää 

huolta jaksamisesta. 

Olen kerran sairastanut työuupumuksen ja koronapandemian myötä jaksaminen työssä on ollut haasteellista. Minua 
on huolestuttanut uupumuksen uusiutuminen kampanjoinnin tuoman stressin laukaisemana. 

Eräs nuori ehdokas toi esiin valmistumisen ja mahdollisesti opiskelupaikkakunnalta muuttamisen 

pohdittaneen häntä ennen ehdolle asettumista: ”Elämäntilanteen epävarmuus mietitytti, sillä olen 

pian valmistumassa ja mahdollisesti muuttamassa pois nykyisestä kotikunnastani.” Neljä vuotta 

kestävä valtuustokausi voi olla ennen asuinpaikan vakiintumista pitkä aika sitoutua vaativaan 

luottamustehtävään. Myös eräs pian eläköityvä ehdokas pohdiskeli sitä, haluaako muuttuvan 

elämäntilanteensa vuoksi käyttää aikaansa luottamustehtäviin: ”Olen lähestymässä eläkeikää ja jään 

eläkkeelle ensi vuonna, joten mietitytti, vieläkö haluan käyttää aikaani kunnallispolitiikkaan vai 

jäänkö jo kotiin nauttimaan eläkepäivistä.” Vastaus on kiinnostava, sillä kuten taulukosta 3 huomaa, 

vain hyvin harva eläkeläinen kokee huolta ajan riittämisestä luottamustehtäviin. Toisaalta 

vastauksessa ei korostu huoli ajan riittämisestä, vaan halu käyttää aikaa kuntapolitiikkaan; 

vaihtoehtona kuntapolitiikalle nähtiin eläkepäivistä nauttiminen kotona. 

Muuttuva elämäntilanne saattoi näyttäytyä myös positiivisena puolena ajankäytön näkökulmasta; 

eräs työtön ehdokas mainitsi työttömyyden antaneen hänelle mahdollisuuden panostaa ehdokkuuteen. 

Samassa vastauksessa tuli esiin myös koronavirustilanteen aiheuttamat ajankäytölliset lisähaasteet: 

”Työttömyyteni osui hyvään tilanteeseen kampanjan kannalta, muuten ajankäyttö olisi ollut hyvin 

haasteellista koronakurimuksessa.” Koronapandemia on vaikuttanut työn ja vapaa-ajan rajojen 

hämärtymiseen, sillä työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan etänä ja kotoa käsin. Tämä tuli esiin 

myös yllä siteeratussa vastauksessa, jossa ehdokas kertoi koronapandemian vaikuttaneen työssä 

jaksamiseen ja olevansa huolissaan uupumuksen uusiutumisesta kampanjoinnin vuoksi.  

Vaikka en suoraan tiedustellut koronaviruksen vaikutuksia ehdokkaiden kokemuksiin, aihe tuli esiin 

siellä täällä läpi kyselyn; toisinaan pandemian aiheuttama harrastus- ja vapaa-ajan toiminnan 
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loppuminen ja yleinen ”tekemisen puute” saattoi toimia motivaationa ehdokkaaksi asettumiselle: 

”Poikkeustilanteen luoma eristäytyneisyys on saanut kaipaamaan lisää sisältöä arkeen ja kuntavaalit 

tulivat tähän saumaan oikein sopivasti”; ”Nyt on aikaa pandemian takia jääneiltä harrastuksilta, 

tapaamisilta, yhdistystoiminnalta ja muilta aktiviteeteilta.” Aineistoa käsitellessäni en voinut olla 

pohtimatta: vaadittiinko todella maailmanlaajuinen pandemia, että ihmisille vapautuu riittävästi aikaa 

kuntapolitiikalle?  

 

5.2 Vihapuheen ja verkkohäirinnän uhka ja poliittisen ilmapiirin muutos 

Tiedän useampia, jotka ovat valitettavasti kieltäytyneet ehdokkuudesta nykyisen poliittisen kulttuurin ja ilmapiirin 
takia. Kunnassani tälle vihapuheelle on annettu vielä oikein kunnolla areenaa ja tilaa, joten en ihmettele valitettavasti 
ollenkaan, miksi kieltäytymisiä on tullut tai, että ihmisiä mietityttää itsensä alttiiksi laittaminen. [anonymisointi KH.]  

Vihapuheen ja verkkohäirinnän uhka huoletti jonkin verran tai paljon puolia kaikista vastaajista, ja 

huoli näkyi suurena teemana sekä avovastauksissa että määrällisessä aineistossa. Moni vastaaja kertoi 

vastauksissaan vihapuheen ja häirinnän uhan saaneen heidät epäröimään ehdolle asettumista. Lisäksi 

moni kertoi avovastauksissa olevansa tietoinen sellaisista tilanteista, joissa vihapuheen ja 

verkkohäirinnän uhka oli ollut syynä ehdokkuudesta kieltäytymiselle, vaikka ehdokkuus olisi muuten 

kiinnostanutkin22. Eräs ehdokas kertoi pohtineensa pitkään päätöstään lähteä ehdokkaaksi 

sukupuoleensa kohdistuvan nettikommentoinnin vuoksi: ”olen nainen ja nähnyt miten monia 

poliitikkoja kommentoidaan netissä.”  

 

Kuvio 2. Kuinka arvioisit vihapuheen ja häirinnän uhan vaikuttaneen päätökseesi asettua ehdolle 
kuntavaaleissa 2021? Valitse kokemustasi eniten kuvaava vaihtoehto. Prosenttia kaikista vastauksista. 

 

                                                
22 41 prosenttia kaikista vastaajista oli tietoinen yhdestä tai useammasta tilanteesta, jossa henkilö ei uskalla tai halua lähteä mukaan politiikkaan 
kiinnostuksestaan huolimatta. 48 prosenttia vastaajista ei ollut tietoinen tällaisista tilanteista, ja 11 prosenttia ei halunnut sanoa. 

38 %

52 %

9 %

1 %
Päätös asettua ehdolle oli minulle helppo, eikä
vihapuheen ja häirinnän uhkalla ollut siihen vaikutusta.

Vihapuheen ja häirinnän uhka huolestutti minua jonkin
verran, mutta se ei vaikuttanut sen kummemmin
päätökseeni asettua ehdolle.

Päätös ehdolle asettumisesta ei ollut helppo, sillä koen
vihapuheen ja häirinnän suurena uhkana.

En osaa tai halua sanoa.
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Määrällisen aineiston perusteella vihapuheen ja häirinnän uhka mietitytti suurinta osaa vastaajista, 

mutta ehdokkaaksi lähdettiin siitä huolimatta. Kun tiedustelin vihapuheen häirinnän uhkaan liittyvän 

huolen vaikutusta päätökseen asettua ehdolle (kuvio 2), hieman yli puolet kaikista kyselyyn 

vastanneista ehdokkaista sanoi vihapuheen ja häirinnän huolestuttaneen heitä jonkin verran, mutta 

että se ei vaikuttanut sen kummemmin ehdolle päätökseen asettua ehdolle. Noin 40 prosenttia koki 

päätöksen olleen helppo, eikä vihapuheen uhan vaikuttaneen päätökseen millään tavoin. 9 prosenttia 

eli neljätoista vastaajaa sen sijaan kertoi, ettei päätös ehdolle asettumisesta ollut helppo johtuen siitä, 

että he kokevat vihapuheen ja häirinnän suurena uhkana. Eniten huoli vihapuheen ja häirinnän 

uhkasta vaikutti 26–35-vuotiaiden vastaajien ehdolle asettumisen päätökseen, joista joka viides kertoi 

huolen vaikuttaneen heidän päätökseensä paljon.  

Tämän alaluvun aloittaneessa sitaatissa kiteytyy poliittisen ilmapiirin muutoksen – millä usein 

viitataan ennen kaikkea vihapuheen yleistymiseen ja äärioikeiston vallan lisääntymiseen – 

vaikutukset poliittiselle yhdenvertaisuudelle. Erään ehdokkaan mukaan ”erityisesti somessa 

[käytetään] kovaa kieltä ja henkilöön menevät kommentit ovat saaneet henkilön pitäytymään poissa 

politiikasta.” Vihapuheen pelko on avovastauksien perusteella kaikkein yleisin yksittäinen syy olla 

lähtemättä mukaan julkiseen päätöksentekoon, vaikka kiinnostusta muuten olisi. ”Moni ei halua 

laittaa itseään sylkykupiksi”, kuten eräs ehdokas toteaa. Vertaus politiikassa toimivista ihmisistä 

”sylkykuppeina” toistuu monessa avovastauksessa; usein riski sylkykupiksi joutumisesta ei 

yksinkertaisesti ole ottamisen arvoinen. 

Suurin osa tuntemistani sivistyneistä ja kykenevistä ihmisistä on sanonut, ettei politiikkaan lähde mukaan tänä 
päivänä kukaan järkevä, koska joutuu ”sylkykupiksi”, kun populistit vievät valistumatonta kansaa. Riski ei ole 
ottamisen arvoinen. Järkipuhetta ja faktoja ei kuitenkaan kuunnella vaan ”keskustelu” on ihan järjetöntä. Miksi joku 
haluaisi osallistua tällaiseen? Täytyisi kokea, että on aito mahdollisuus olla hyödyksi ja suorittaa tehtäväänsä. Moni 
on huolissaan myös turvallisuudesta tai leimaantumisesta eli toimeentulostaan.  

”Sylkykuppina” toimiminen on mielestäni kiinnostava vertaus, sillä siinä tiivistyy useassa 

vastauksessa toistuva ajatus siitä, että politiikkaan lähteminen tarkoittaa sitä, että vihapuhetta tulisi 

sietää; että se tulee automaattisena poliittiseen päätöksentekoon lähtemisen kylkiäisenä. Tämä tulee 

esiin myös seuraavan ehdokkaan kommentissa, jossa ei pohdita sitä, että tuleeko vihapuhetta vai ei, 

vaan että kuinka paljon sitä tulee, ja kuinka sitä voi kestää: ”Mietin, paljonko tulee vihapuhetta, ja 

miten kestän sitä, jos/kun sitä tulee.” Vihapuheen kohteeksi joutuminen näyttäytyykin monen 

ehdokkaan kokemuksissa hintana, joka politiikkaan lähtemisestä on vain maksettava. Eräs 

ehdokashankinnassa mukana ollut toteaakin, ettei ”paksunahkaisuus” ja kyky kestää vihapuhetta voi 

olla edellytys politiikkaan osallistumiselle: ”Tiedän, että tässä hommassa paksusta nahkasta on 

paljon hyötyä, mutta ei voi olla niin, että pelkästään kaikista "kovimmat" tyypit voivat olla mukana 

politiikassa.” 
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Poliittisen ilmapiirin muutos ja koventuminen esiintyy monessa avovastauksessa. Useampi vastaaja 

kuvaili epäasiallisen käytöksen lisääntyneen viime aikoina: ”Koko ajan on vihan lietsominen ja 

kiusaaminen yleisesti lisääntynyt, samoin mielenterveysongelmat.” Tällä hetkellä 

kunnanvaltuutettuna toimiva henkilö kertoo kokevansa koronavuoden aiheuttaman poikkeustilan 

vaikuttaneen ilmapiirin kovenemiseen. Tämä, sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuva ”öyhötys” on 

aiheuttanut epäröintiä siitä, haluaako hän asettua ehdolle toista kertaa: ”Ylipäätään koronavuoden 

tuoma ilmapiirin koveneminen eri ryhmien välillä (kun etäkokouksista jää inhimillinen 

kanssakäyminen pois) ja someöyhötys vaikuttivat epäröintiini.” Toisaalta vastauksissa kerrotaan 

vihanlietsonnan yleistyneen viime vuosina yleisesti, eikä koronapandemian vaikutuksia mainita 

edellisen esimerkin lisäksi juurikaan.  

Julkinen keskustelu ja etenkin some-keskustelu on viime vuosina muuttunut niin järkyttäväksi, että tuntuu 
käytännössä varmalta, että joutuu jonkinlaisen vihapuheen kohteeksi, jos onnistuu hankkimaan lainkaan näkyvyyttä. 

Vastauksissa tulee esiin se, että poliittisen ilmapiirin muutos on tuonut vihapuheen kuntapolitiikkaan. 

Vastaajat kokevat, että ”kunnallispoliitikko(kin) "saa paljon paskaa niskaan." Vastaajien 

kokemuksien mukaan vihapuhetta esiintyy jatkuvasti enemmän jopa kunnanvaltuustoissa: ”Asenteet 

ja käytös on koventunut jopa kunnanvaltuustoissa ja puhetyyli on loukkaavaa ja haukkumista 

tapahtuu.” Eräs ehdokas kertoo, että vuonna 2017 hän oli asettunut ehdolle oma-aloitteisesti, mutta 

poliittisen ilmapiirin muutos on ainakin osasyy epävarmuudelleen siitä, onko politiikka hänelle oikea 

tapa vaikuttaa. 

Vuonna 2017 halusin asettua ehdolle oma-aloitteisesti, koska olin kiinnostunut poliittisesta päätöksenteosta. Toisen 
kerran ehdolle lähteminen oli huomattavasti hankalampi päätös, varsinkin kun en ole harkinnut poliittista uraa ja 
valtuustopaikka ei varsinaisesti houkuttele työmäärän vuoksi. Nykyinen poliittinen ilmapiiri on myös muuttunut 
merkittävästi vuodesta 2017. Koen, että politiikan ulkopuolella voi myös saada paljon asioita aikaan niillä teemoilla, 
joita itse haluan ajaa. 

”Yleinen vihapuhe, trollaus, negatiivisuus” huolestuttivat ehdokkaita. Myös maalittaminen, tahallaan 

väärinymmärtäminen ja tarpeeton vastakkainasettelu mainittiin ehdokkaita huolettavina asioina. 

Erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa ja asiattomuuksiin menevää keskustelua sekä 

mustamaalaamista pelättiin: ”julkisessa keskustelussa, erityisesti somessa, henkilökohtaisuuksiin ja 

asiattomuuksiin menevä keskustelu, sekä mustamaalaaminen.” Sosiaalisen median mahdollisuudet ja 

riskit mietityttävät vastaajia; toisaalta se on kätevä ja tehokas työkalu äänestäjien tavoittamiseen, 

toisaalta esillä oloon ja julkisesti itselle tärkeiden asioiden edistämiseen kuuluu riski vihapuheen ja 

häirinnän kohteeksi joutumiseen. 

Sosiaalinen media on julma. Siinä on voima, jota voi osatessaan käyttää hyödyksi, mutta joskus jopa itsestä 
riippumattomista syistä johtuen voima kääntyy ihmistä itseään vasten ja siinä on aika aseeton. Se pelottaa monia. 

Tietyt sosiaalisen median alustat nousevat esiin ehdokkaiden vihapuhetta koskevissa vastauksissa. 

Erityisesti Twitter sosiaalisen median alustana näyttäytyy ehdokkaiden kokemuksissa erityisen 
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yleisenä tapahtumapaikkana vihapuheelle: ”aktiivinen julkiseen keskusteluun osallistuminen tietyillä 

foorumeilla ja tietyistä aiheista edellyttäisi erittäin paksua nahkaa ja loputtomasti aikaa mutapainin 

harrastamiseen.” Tämä on saanut osan vastaajista jättäytymään kokonaan pois Twitteristä 

ehdokkuuden ajaksi. Aiheena erityisesti maahanmuuton puolustaminen nähtiin vihapuhetta 

aiheuttavana tekijänä, ja vihapuheelta suojautumisen keinona kyseisestä aiheesta oli päätetty vaieta 

vaalikampanjan aikana. Seuraavassa vastauksessa aiemmassakin tutkimuksessa (ks. luku 3.3) 

tunnistettu vihapuheen vaientava vaikutus näyttäytyy konkreettisesti: 

Haluaisin rohkeasti puolustaa maahanmuuttoa, mutta se on aihe, joka erityisesti Twitterissä näyttää herättävän 
nopeasti vihapuhetta. En aio puhua maahanmuutosta niin avoimesti kuin haluaisin. En aio myöskään käyttää 
Twitteriä lainkaan vaalikampanjan aikana. Facebook, Insta ja LinkedIn vaikuttavat rauhallisemmilta 

Itselle tärkeiden asioiden edistämisen koettiin altistavan ehdokkaita vihapuheelle. Erityisesti tasa-

arvon edistäminen ja feminismi, maahanmuutosta puhuminen ja vähemmistöjen oikeuksien 

puolustaminen nähtiin vihapuheelle altistavina tekijöinä: ”Sen tietää, että kun avaa suunsa esim. 

tasa-arvosta, paskaa tulee niskaan”; ”Somessa pelkään vihapuhetta ja häirintää, koska olen 

feminismin puolella, puollan vähemmistöjä ja puhun ilmastonmuutoksesta.” Monet pelkäsivät 

joutuvansa vihapuheen kohteeksi juuri ”toiminnan ja mielipiteiden takia” ja itselle tärkeistä aiheista 

puhumisen vuoksi: ”Niiden asioiden puolesta puhuminen, jotka ovat itselle tärkeitä, mutta herättävät 

paljon julkista keskustelua eikä aina hyvässä hengessä.” Myös pelkän eri mieltä olemisen koettiin 

voivan aiheuttaa maalittamista äärioikealta, vaikka mielipiteet eivät olisikaan kovin ”raflaavia”. 

Rasismin vastustaminen ja feministiys tekee poliitikosta ”vihapuheen ja väkivallan 

riskiryhmäläisen”, kuten seuraava ehdokas kuvaa. 

Riittää, että on nainen ja eri mieltä, niin voi joutua maalitetuksi äärioikealta. Ei tarvitse edes olla kovin raflaavia 
mielipiteitä. Vastustan rasismia ja perussuomalaista politiikkaa, olen feministi ja uskon tieteeseen enemmän kuin 
Youtubeen, vaihtoehtomediaan ja propagandaan. Ts. Olen vihapuheen ja väkivallan riskiryhmää. 

Erityisesti maahanmuuton, vähemmistöjen ja ihmisoikeuksien puolesta puhuminen nähtiin 

vihapuheelle altistavana tekijänä: ”Minut tunnetaan muutenkin esim. maahanmuuton 

puolestapuhujana”; ”Työskentely maahanmuuttajaprojekteissa, Al-Holin lasten puolustaminen, 

ylipäätänsä ihmisoikeuksien puolustaminen aiheuttaa närää”; ”Eniten huolestutti ehkä äärilaitojen 

mahdollinen häirintä koska puolustan mm. vähemmistöjä ja saatan ottaa kantaa tiukastikin.” 

Jotkin aiemmat, rankat, sekä paljon julkisuutta saaneet verkkohäirintä- ja masinointitapaukset 

toimivat ikään kuin pelotteena ehdokkaille. Oman kampanjan mainostamisen pitäminen maltillisena 

toimi keinona suojautua vihapuheelta: ”Omalta kohdaltani en ole niin huolissani, koska en aio tehdä 

suuren budjetin mainostusta, joka usein aiheuttaa vihapuhetta, kun viesti laajemmin nähdään.” Osa 

ehdokkaista päätti kokonaan olla käyttämättä rahaa verkkokampanjaan, koska sen tiedetään altistavan 

entisestään häirinnälle.  
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Erityisesti Twitterissä näkee päivittäin verkkohäirintää ja myös masinointitapaukset kuten Jessikka Aron tapaus 
saavat miettimään mitä haluan jakaa ja mitä en. Sosiaalinen media vie myös aikaa varsinkin sen toksisuuden vuoksi, 
kun tiliä pitää seurata ja moderoida. Koen, että itselläni ei ole kaiken muun ohella aikaa kampanjoida sosiaalisessa 
mediassa ja päätin, että en tee Facebookin poliitikkoprofiilia tai maksullista somekampanjaa. 

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että vihapuheen ja verkkohäirinnän uhka voi toimia myös 

motivoivana ja ”sisuunnuttavana” tekijänä politiikassa toimimiselle sen hiljentävän vaikutuksen 

lisäksi (Knuutila ym. 2019). Tämä näkyi myös tässä tutkimuksessa, sillä muutama ehdokas kertoi 

kyselyn avovastauksissa vihapuheen motivoineen heitä asettumaan ehdolle: ”vihapuheen 

lisääntyminen kannusti ja velvoitti minua lähtemään ehdolle.” Eräs miesvastaaja kertoi 

kieltäytyneensä toistuvasti puolueelta tulleista pyynnöistä asettua ehdolle kuntavaaleissa, mutta 

uutisten näkeminen vihapuheen ja verkkohäirinnän vaikutuksista ehdokashankintaan sai hänet 

muuttamaan päätöksensä: oma etuoikeutettu asema toimi syynä lähteä ehdolle juuri näissä vaaleissa. 

Vastaus mukailee Saresman ja muiden (2020, 27) tutkimusta, jossa osa miespoliitikoista tunnistaa 

oman asemansa suojaavan vaikutuksen vihapuheen suhteen. 

Lähdin ehdokkaaksi juuri sen takia, kun vihapuhe ja verkkohäirintä pelottaa muita. Ajattelin, että mua kestää yrittää 
kiusata ja häiritä. Myös se, että olen valkoinen, keski-ikäinen mies, auttaa tässä. 

Myös perussuomalaiset ja oikeisto nousivat esiin avovastauksissa niin ehdokkuuteen motivoivana 

kuin huolettavanakin asiana. Oma ehdokkuus saattoi olla ”vastaisku persuille”, kuten yhdessä 

avovastauksessa kerrottiin. Toisessa avovastauksessa kerrottiin, että ”Perussuomalaisten nuorten 

ilmiantokampanja oli ratkaiseva sysäys” lähteä ehdolle. Toisaalta Perussuomalaiset mainittiin myös 

usein ehdokkuuteen liittyneiden huolien aiheuttajaksi, ja avovastauksissa kerrottiin muun muassa, 

että ”persujen ja vihapuheen silmätikuksi ja meemiaineeksi joutuminen olisi pahinta, mitä voisi 

tapahtua” ja ”persujen häirintä pelotti, varsinkin kun on koulukiusaamistaustaa”. Eräs vastaaja 

kertoi, että ”perussuomalaisten järjetön toiminta huolestuttaa jonkin verran, että tuleeko sitä silmille 

jossain vaiheessa.” Vihapuheen ja häirinnän painottuminen verkkoympäristöön korostui 

vastauksissa, ja lisäksi niiden järjestelmällisyys ja suunnitelmallisuus huoletti. Eräässä vastauksessa 

huolta kerrotaan muualta kuin oman kunnan oikeiston taholta masinoiduista joukkohyökkäyksistä 

sosiaalisessa mediassa seuraavasti: 

Jo tässä vaiheessa on tullut selväksi, että tietyistä oikeistoon kuuluvista piireistä tunnutaan masinoivan häiritsevää ja 
aggressiivista kommentointia vihreiden ehdokkaiden kampanjointia kohtaan, erityisesti sosiaalisessa mediassa 
julkaistuihin maksullisiin mainoksiin. Pienessä kunnassa minua ei niinkään huolestuta oman kunnan sisältä tuleva 
poliittinen kommentointi vaan nämä muualta masinoidut joukkohyökkäykset. 

Toisaalta toisessa vastauksessa kerrotaan, että nimenomaan oman lähiseudun asiattomasti 

käyttäytyvät perussuomalaiset ja heidän mahdollisen pilkan ja häirinnän kohteeksi joutuminen pelotti 

etukäteen. Eräs vastaaja kertoi jo joutuneensa perussuomalaisten maalituksen kohteeksi. Toisaalta 

kahdessa avovastauksessa kerrottiin perussuomalaisten tai äärioikeiston masinoiman vihapuheen tai 
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verkkohäirinnän huolestuttaneen etukäteen, mutta huolen osoittautuneen ehdokkuuden aikana 

turhaksi. 

17 prosenttia kaikista vastaajista oli jonkin verran tai paljon huolissaan muunlaisesta, esimerkiksi 

fyysisestä väkivallasta, mikä on huolestuttavaa poliittisten oikeuksien yhdenvertaisen toteutumisen 

kannalta. Moni on huolissaan myös turvallisuudesta tai leimaantumisesta eli toimeentulostaan. 

Monia pelottaa lähteä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ihmiset pelkäävät jopa kotiinsa ja läheisiinsä 
kohdistuvaa suoranaista fyysistä uhkaa. Kasvava verkkohäirintä, trolliarmeijat ja äärioikeiston väkivallan teot ovat 
muuttaneet ilmapiiriä poliittisilla kentillä. On vaikea vakuuttaa muille, että poliisi puuttuu tilanteisiin, auttaa ja 
kykenee suojelemaan, kun on itse kohdannut sitä, että poliisi ei ole mitenkään puuttunut vaalityön häiritsemiseen.  

Osa vastaajista kertoi, että vaikka vihapuhe ei ole haitannut tai kohdistunut heihin, he ovat kuitenkin 

tunnistaneet ja huomanneet vihapuhetta ympärillään, esimerkiksi tuttujen Facebook-kommenteissa: 

”Minua vihapuhe ei ole haitannut, mutta näen erityisesti fb ystävieni saamissa kommenteissa törkeää 

vihapuhetta aina kun luen enemmän.”  Eräs ehdokas kertoi myös, ettei ollut ajatellut vihapuheen 

mahdollisuutta lainkaan, mutta ehdokkuuden aikana huomannut kyseessä olevan todellinen ilmiö: 

”En ajatellut vihapuheen mahdollisuutta lainkaan. Olen nyt huomannut, että se on todellista.” 

Ehdokashankinnassa mukana olleiden kokemukset vaihtelevat paljonkin; osa kertoo vihapuheen 

olleen yleisin syy kieltäytyä ehdokkuudesta: ”Useammatkin ovat sanoneet, että itse asiat olisivat 

kiinnostavia, mutta henkilö ei halua kampanjoida ja haluaa välttää verkkohäirinnän riskit”, osa taas 

korostaa sen poissaoloa: ”Olin mukana ehdokashankinnassa ja soitin varmaan 50 ihmiselle. Kukaan 

ei vedonnut häirintään tai epämiellyttävään julkisuuteen.” 

Ikääntyneistä ja vuosikymmeniä politiikassa toimineista vastaajista useampi totesi, ettei ole 

huolissaan vihapuheesta omalla kohdallaan, kun ei ole sitä koskaan kokenut: ”Olen ollut politiikassa 

mukana lähes 20 vuotta eikä se (vihapuhe) ole koskaan ollut ongelma, joten en odota sen nytkään 

tulevan ongelmaksi”; ”Olen paljon esillä vaalien välilläkin sosiaalisessa mediassa ja muuallakin 

mediassa, enkä ole vihapuhetta tai häirintää kohdannut.” Vihapuheelta välttymistä oman pitkän 

kuntapolitiikkauran aikana korostettiin, ja ”räksyttäminen” nähtiin olennaisena osana politiikkaa. 

”Räksyttäjien” kanssa täytyy vain yrittää pärjätä – ja heidät voi yksinkertaisesti aina estää tai 

”bannata”, jos ei pärjää heidän kanssaan. Osittain myös vihreisiin ja eri vähemmistöihin kohdistuvaan 

”kuonanheittoon” tottuminen nähtiin kokemuksen tuomana ratkaisuna vihapuheen sietämiseen, ja 

nuorempien poliitikkojen ja ehdokkaiden nähtiin kokemuksen puutteen vuoksi vielä pelästyvän ja 

ahdistuvan siitä, kuten seuraavista kolmen vastaajan avovastauksesta voidaan huomata. 

Olen ollut kunnallispolitiikassa mukana noin 20 vuotta enkä ole kohdannut vihapuheita enkä häirintää. Aina on 
ihmisiä, jotka räksyttävät – etenkin politiikassa. Heidät voi bannata, jos en jatkossa pärjää heidän kanssaan.; 
Olen ollut politiikassa mukana lähes 20 vuotta eikä vihapuhe ole koskaan ollut ongelma, joten en odota sen nytkään 
tulevan ongelmaksi. Olen paljon esillä vaalien välilläkin sosiaaliessa mediassa ja muuallakin mediassa, enkä ole 
vihapuhetta tai häirintää kohdannut.;  
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Olen myös jo varsin parkkiintunut sen vihreisiin (tai eri vähemmistöihin) kohdistuvan "kuonanheiton" suhteen. Ei 
"ne minulle enää mitään mahda", mutta haluan vahvasti rohkaista niitä uudempia, jotka siitä vielä saattavat pelästyä 
tai ahdistua.   

Vihapuheen ja häirinnän uhka huolestutti noin puolia vastaajista etukäteen, ja huoli oli näkyvästi 

läsnä myös kyselyn avovastauksissa. Moni vastaaja piti vihapuheen ja häirinnän kohtaamista jopa 

itsestään selvänä osana ehdokkuutta, mikä kertoo paljon poliittisen kulttuurin muutoksesta. Etenkin 

haavoittuvaisessa asemassa olevien puolustamisen tai muuten paljon mielipiteitä ja tunteita 

herättävien aiheiden puolustamisen näyttäytyi vihapuheelle altistavana tekijänä, samoin tietyissä 

sosiaalisen median kanavissa toimiminen. Toisaalta vastaajien kokemukset vaihtelivat 

avovastauksien perusteella suurestikin; osa koki vihapuheen ja häirinnän uhkan hyvin konkreettisena 

uhkana, jopa ”pahimpana asiana, mitä voisi sattua”, kun taas erityisesti kokeneempien poliitikkojen 

vastauksissa oli jopa aihetta hieman vähättelevä sävy. Tätä voi kenties selittää sillä, että päättäjiin 

kohdistuvan häirinnän ja vihapuheen yleistyminen liittyy vahvasti digitalisaatioon. Vihapuhetta ja 

häirintää tapahtuu jatkuvasti enemmän sosiaalisen median alustoilla, joissa ikääntyneemmät 

ehdokkaat eivät välttämättä toimi yhtä aktiivisesti. Tämän lisäksi selityksiä voidaan etsiä siitä, ettei 

vihapuhetta välttämättä kohdistu kokeneempiin ja näin ollen kenties myös ikääntyneempiin 

poliitikkoihin samalla tavoin kuin nuorempiin, ”vihapuheen riskiryhmäläisiin”, joita käsittelen 

seuraavassa alaluvussa. 

 

5.3 Vihapuheen riskiryhmäläiset 

Vihapuheen ja häirinnän uhka huolestutti jonkin verran tai paljon kaikista vastaajista. Erityisen paljon 

se huolestutti 26–35-vuotiaita ja yhteen tai useampaan vähemmistöön kuuluvia vastaajia, joista yli 60 

prosenttia kertoi vihapuheen ja vaalihäirinnän uhan huolestuttaneen heitä jonkin verran tai paljon 

(taulukko 4). Keskimääräistä enemmän vihapuhe huolestutti myös 36–45-vuotiaita vastaajia, 

ensimmäistä kertaa ehdolla olevia, naisia, sekä ylemmän tai korkeamman kuin ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneita vastaajia. Vähiten vihapuheen ja vaalihäirinnän uhka huolestutti 

yli 56-vuotiaita, eläkeläisiä, työttömiä ja miehiä. On kuitenkin huomattava, että vaikka huolen määrä 

vihapuheen ja vaalihäirinnän uhasta vaihteli eri vastaajaryhmien välillä, myös kaikkein vähiten 

vihapuheesta ja vaalihäirinnästä huolissaan olevista vastaajaryhmistä vähintään joka kolmas oli 

huolissaan niiden uhasta.  

 

 

 



 44 

Taulukko 4. Vihapuhe ja häirintä, huolestutti jonkin verran tai paljon. Määrä mainitusta ryhmästä. 

Huolestutti valtaosaa Huolestutti noin puolia  Huolestutti noin joka 
kolmatta tai harvempaa 

26–35-vuotiaat  

yhteen tai useampaan 
vähemmistöön kuuluvat 

 

36–45-vuotiaat 

ensikertalaiset 

naiset  

korkeamman kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet  

opiskelijat 

työssäkäyvät 

alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet 

lukion suorittaneet  

18–25-vuotiaat  

ammatillisen tutkinnon suorittaneet 

45–55-vuotiaat 

yli 56-vuotiaat  

eläkeläiset 

työttömät 

miehet 

 

 

 

Tiedustelin avovastauksissa ehdokkailta sitä, minkälaisten henkilökohtaisten ominaisuuksiensa 

perusteella he pelkäsivät tai odottivat joutuvansa vihapuheen tai häirinnän kohteeksi. Vastaukset 

luovat kuvan vihapuheesta erityisen huolissaan olevista ehdokasryhmistä, ja niissä korostuvat 

naissukupuoli, mahdollinen vähemmistöstatus, nuori ikä, puoluevalinta sekä mielipiteet. Eräs 

ehdokas tiivisti asian osuvasti: ”Nainen, vihreä ja feministi – siinä triggereitä häiriköille!” Myös 

pelkästään puoluevalinta oli osalla vastaajista riittävä syy pelätä vihapuhetta: ”Vihreisiin ja vihreiden 

arvojen puolesta puhujiin kohdistuva verkkohäirintä huolestutti.” Aiemman tutkimuksen mukaan 

vihreät poliitikot kohtaavat keskimääräistä enemmän vihapuhetta (ks. Knuutila ym. 2019; luku 3.1), 

joten pelon yleisyys vihapuheen kohteeksi joutumisesta ei ole yllättävä, vaikkakin hätkähdyttävä23.  

Etenkin nuoret naiset ja vähemmistöön kuuluvat vastaajat ovat avovastausten perusteella huolissaan 

vihapuheen ja vaalihäirinnän uhkasta, mikä myös tukee määrällisiä tuloksia. Usein nuori ikä, 

naissukupuoli sekä puoluevalinta mainittiin yhdessä: ”Tuntuu, että vihapuheen kohteeksi voi joutua 

nykyään kuka tahansa. Erityisesti se, että on vihreä, nuori nainen, on monelle syy vihapuheelle”; 

”Nuoret naiset ovat valitettavan yliedustettuina siinä, keitä kohtaan hyökätään ikävillä ja 

henkilökohtaisilla kommenteilla”;”se riittää, että on vihreä nainen” ja ”erityisesti se, että on vihreä, 

nuori nainen, on monelle syy vihapuheelle”. Puoluevalinta ja naissukupuoli altistavat ”ryöpytykselle” 

sosiaalisessa mediassa, ja pelkästään vihreiden ehdokkaaksi asettuminen saa ihmisten suhtautumisen 

itseensä muuttumaan, kuten seuraava ehdokas kuvailee. 

Kokemukseni mukaan etenkin vihreät naiset saavat kohtuutonta ryöpytystä osakseen somessa. Pelkästään 
ilmoittautumalla ehdokkaaksi muuttuu joidenkin silmissä "suvakkihuoraksi" jolle voi sitten sanoa mitä vain. Se on 
järkyttävää. 

                                                
23 Lisää vihreisiin kohdistuvien negatiivisten asenteiden vaikutuksesta ehdokkaaksi asettumiseen luvussa 5.4. 
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Monesti vastaajat mainitsivat useamman henkilökohtaisen ominaisuutensa, joiden perusteella he 

olivat huolissaan vihapuheen ja häirinnän kohteeksi joutumisesta: ”Itselle tärkeiden asioiden 

ajaminen, vähemmistöstatus, kotipaikkakuntani suhtautuminen vihreisiin”; ”Ulkonäkö, sukupuoli, 

mielipiteet, vähemmistöjen tukeminen, yleisesti vain se, että olen vihreä ja olemassa.”  Huoli 

ulkonäön kommentoinnista nousi myös esille niissä vastauksissa, joissa kerrottiin ehdokkuudesta 

kieltäytymisen syistä: ”Pelkästään hiukan poikkeava ulkonäkökin voi kirvoittaa kommentteja.”  

Useampi kuin joka kolmas yhteen tai useampaan vähemmistöön kuuluvista vastaajista kertoi 

odottavansa vähemmistöstatukseensa kohdistuvaa vihapuhetta tai verkkohäirintää; ”ihan perus 

homottelua”, kuten yksi vastaaja asian ilmaisi. Toinen useampaan vähemmistöön kuuluva ehdokas 

kertoi olettavansa, että ”näihin asioihin [useampaan vähemmistöön kuulumiseen, KH] liittyviä 

kommentteja tulee postauksiin ja mahdollisesti [niistä, KH] keskustellaan myös muualla”. Osa 

vastanneista kertoi jo kohdanneensa vihapuhetta tai verkkohäirintää ehdokkuutensa aikana: ”Sain jo 

vihapuhetta omia vähemmistöyhteisöjäni vastaan [anonymisointi KH].” Kyseiseen tapaukseen liittyi 

myös vähemmistöryhmän perusteella tehty uhkaus henkeen. Myös toinen ehdokas oli jo kohdannut 

vähemmistöasemaansa kohdistunutta vihapuhetta, ja kertoi pitävänsä mahdollisena, että vihapuhe 

vain yltyy, esimerkiksi maalittamisen muodossa: ”Olen jo saanut vähemmistöstatukseeni liittyviä 

viestejä messengerissä. Maalittamisen kohteeksi en ole vielä joutunut, sekin on toki mahdollista.” 

Eräs vähemmistöön kuuluva nuori nainen kertoi joutuneensa seksistisen ja rasistisen verkkohäirinnän 

kohteeksi: ”Olen vähemmistöön kuuluva nuori nainen, ja olen jo valmiiksi joutunut 

vähemmistöstatukseeni kohdistuvan [anonymisointi KH] verkkohäirinnän kohteeksi.” 

Vastausten mukaan vähemmistöön kuuluville vastaajille vihapuhe näyttäytyy uhkana. Eräs vastaaja 

kertoi, että ”riskiryhmäläisyytensä” vuoksi vihapuheen uhka on aina läsnä: ”Nuorena 

seksuaalivähemmistöön kuuluvana naisena uhka on aina olemassa.” Vähemmistöstatukseen 

kohdistuvat vihapuhe ja häirintä voivat olla niin yleisiä, että niihin saattaa tottua: ”Olen jo tottunut 

verkkohäirintään ja vihapuheeseen.” Useampaan vähemmistöön kuuluva ehdokas kertoi syitä joutua 

vihapuheen kohteeksi olevan niin monia, ettei niitä ole mahdollista edes ennakoida: ”On monia syitä 

[joutua vihapuheen kohteeksi, KH], joita en voi edes ennustaa tässä vaiheessa.” Eräs 

maahanmuuttajataustainen ehdokas kertoi pelkäävänsä kommentteja, joissa hänen oikeutensa olla 

Suomessa ja toimia politiikassa kyseenalaistetaan siksi, että hän ei näytä ”suomalaiselta” ja koska 

hän ei puhu sujuvaa suomea. 

Osa yhteen tai useampaan vähemmistöön kuuluvista vastaajista pelkäsivät oman asiantuntemuksen 

ja uskottavuuden mitätöimistä ”viittaamalla vähemmistöasemaani [anonymisointi KH] ja yrittämällä 

näin johtaa huomion harhaan”. Myös vähemmistöstatuksen perusteella tapahtuma kiusaaminen, 
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haukkuminen, vähättely, stalkkaus ja jopa fyysisen väkivallan uhka näyttäytyvät ehdokkaiden 

avovastauksissa: ”[Pelkään kohtaavani, KH] kiusaamista, häirintää, haukkumista, vähättelyä”; 

”Pelkään myös vetäväni puoleeni hulluja, jotka saattavat stalkata tai jopa ryhtyä väkivaltaiseksi.” 

Eräs ehdokas kertoi olevansa huolestunut siitä, miten hänen vähemmistöstatuksensa vaikuttaa 

ihmisten käytökseen häntä kohtaan, ja kertoo jo joutuneensa vihapuheen kohteeksi. 

Huoletti jonkin verran se, millä tavalla [vähemmistöasemani, anonymistointi KH] vaikuttaa ihmisten käytökseen 
minua kohtaan somessa ja kaupungin kaduilla. Vihapuhetta olen jo ehtinyt kohtaamaan jonkin verran. 

Aineistoni perusteella huoli vihapuheesta kasvaa sitä mukaa, mitä useampaan vähemmistöön ehdokas 

kuuluu. Noin puolet kyselyyn vastanneista useampaan kuin yhteen vähemmistöön kuuluvista 

vastaajista odotti kohtaavansa vähemmistöstatukseen kohdistuvaa vihapuhetta tai verkkohäirintää 

ehdokkuutensa vuoksi, kun kaikista vähemmistöön kuuluvista vastaajista tätä pelkäsi joka 

kolmannes. Hieman yli puolet kaikista vähemmistöön kuuluvista vastaajista ei pelännyt kohtaavansa 

erityisesti vähemmistöasemaansa kohdistuvaa vihapuhetta, useampaan kuin yhteen vähemmistöön 

kuuluvista vastaajista näin koki alle puolet. Vaikka tulos on vain suuntaa antava, mukailee se 

kuitenkin aiemman tutkimuksen löydöksiä, joissa on todettu useampaan vähemmistöön kuulumisen 

lisäävän vihapuheen riskiä (ks. luku 3.3).  

Useammassa avovastauksessa korostettiin sitä, että oma vähemmistöasema ei välttämättä näy päälle 

päin, eikä sitä myöskään aktiivisesti tuoda esiin: ”Vammani ei näy juurikaan ulospäin”; ”Monessa 

tilanteessa minut käsitetään heteroksi”; ”Mikään vähemmistöstatukseni ei noussut 

[ehdokashaastattelussa, KH] esille eivätkä ne näy ulospäin.” Moni vastaaja tiedosti oman 

vähemmistöaseman ”näkymättömyyden” mukanaan mahdollisesti tuomat etuoikeudet. Vastausten 

perusteella oma vähemmistöaseman piilottaminen koetaankin usein eduksi. Etenkin 

seksuaalivähemmistöjen kohdalla oman vähemmistöaseman näkyväksi tekeminen olisi vaatinut 

jonkinlaista asian julkistamista tai ”julkisesti kaapista tulemista”, mikä jätettiin usein tietoisesti 

tekemättä. Osa vastaajista kertoikin pitävänsä oman vähemmistöstatuksensa tarkoituksella piilossa 

julkisuudesta ”ihan jo työn hakemisen kannalta.” Useimmat vastaajista kertoivat kuitenkin 

avovastauksissa, ettei omaa seksuaalisuutta välttämättä tarkoituksella piiloteltu, mutta toisaalta sen 

piilossa pysymisen nähtiin olevan potentiaalisesti hyödyksi, sillä se saattaisi etenkin pienellä 

paikkakunnalla olla ”mainehaitta”.  

En ole mitenkään kummemmin [tullut, KH] julkisesti kaapista, siis en erikseen mainosta/anna ymmärtää, etten ole 
hetero, mutten toisaalta tarkoituksella piilottele asiaa. Sillä ei ole itselleni niinkään väliä, mutta siitä on parempi olla 
erikseen hirveästi puhumatta, sillä pienellä paikkakunnalla se saattaa olla mainehaitta. 

Myös profiilit deittipalveluissa ja jäsenyys sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavissa 

järjestöissä saattaisi erään vastaajan mukaan aiheuttaa vihapuhetta: ”Jäsenyys SETA:ssa tai profiilit 

deittipalveluissa voisivat aiheuttaa maalitusta.” Eräs heterosuhteessa oleva biseksuaali henkilö pohti 
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esimerkiksi sitä, kuinka hänen kokemuksensa olisi erilainen, mikäli hän olisi samaa sukupuolta 

olevan henkilön kanssa julkisesti parisuhteessa. Toisaalta hän myös pohtii vähemmistöihin 

kohdistuvan vihapuheen ja negatiivissävytteisen keskustelun vaikuttavan negatiivisesti haluun puhua 

omasta suuntautumisestaan julkisesti. 

Tietysti epäsuorat netissä tai muuten julkisuudessa esitetyt seksuaalivähemmistöjä parjaavat keskustelut koskettavat 
myös itseäni, eivätkä ne tunnu kivalta tai kasvata halua puhua omasta suuntautumisesta julkisesti. 

Vastaajien kokemuksien perusteella vihapuhe koetaan erityisen suurena uhkana tietyissä 

ehdokasryhmissä. Kaikkein eniten vihapuheen koettiin kohdistuvan naisiin, nuoriin sekä yhteen tai 

useampaan vähemmistöön kuuluviin. Tämän lisäksi pelkkä vihreä puoluevalinta nähtiin vihapuheelle 

altistavana tekijänä, mutta vihreät vähemmistöön kuulumattomat miesehdokkaat eivät nousseet 

avovastauksissa esiin kertaakaan vihapuheen riskiryhmäläisinä. Kyse näyttääkin olevan ennen 

kaikkea vihreästä puoluevalinnasta yhdistettynä muihin vihapuheelle altistaviin ominaisuuksiin, 

kuten naissukupuoleen tai vähemmistöstatukseen. Seuraavassa alaluvussa kartoitan puoluevalintaan 

kohdistuvaa vihapuhetta sekä siihen liitettyjä asenteita huolena ylipäätään. 

 

5.4 Vihreisiin liitetyt asenteet huolena ja ehdokkuuden esteenä 

Neljäsosa kaikista vastaajista oli huolissaan vihreisiin liittyvistä asenteista paikkakunnallaan (kuvio 

1), ja ennen kaikkea paikkakunnan koko vaikutti siihen, kuinka suurena huolenaiheena vihreisiin 

kohdistuvat asenteet koettiin. Vihreisiin liittyvät negatiiviset asenteet huolestuttivat erityisesti 

pienellä paikkakunnalla (5 001–20 000 as.) asuvia vastaajia, joista useampi kuin joka kolmas kertoi 

olevansa jonkin verran tai paljon huolissaan kotipaikkakuntansa asenteista puoluettaan kohtaan. 

Tämä on huomattava määrä, etenkin verrattaessa muiden paikkakuntien vastaajiin, joista korkeintaan 

joka viides oli jonkin verran tai paljon huolissaan puolueeseen liittyvistä asenteista paikkakunnallaan. 

Kiinnostavasti oman paikkakunnan asenteet huolettivat eniten kaikkein pienimmillä (5 001–20 000 

as.) ja suurimmilla (yli 100 001 as.) paikkakunnilla, kun taas keskisuurissa 20 001–100 000 asukkaan 

kaupungeissa asiasta kertoi olevansa jonkin verran tai paljon huolissaan harva kyselyyn vastannut 

ehdokas. (Taulukko 5.) 

Vaikka tarkastelussa oleva määrällinen aineisto on pieni, se kertoo sangen selkeästi huolen omaan 

puolueeseen liitetyistä asenteista korostuvan kaikkein pienimpien paikkakuntien vastaajilla. 5 001–

20 000-asukkaan kunnat erottautuvat ainoana kuntien kokoluokkana, jossa useampi vastaaja kertoi 

asian huolestuttaneen heitä paljon. Vastaavasti voidaan tarkastella sitä, minkä kokoisilla 

paikkakunnilla vihreisiin liittyvät asenteet huolestuttivat korkeintaan vähän; pienimmän 
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paikkakuntaluokan vastaajista näin koki hieman yli puolet (53 %), kun kaikilla muilla ryhmillä 

vastaava määrä vaihteli 71–78 prosentin välillä. (Taulukko 5.)  

Taulukko 5. Vihreisiin liittyvät asenteet paikkakunnallani asuinkunnan koon mukaan. 
Lukumäärä/prosenttia mainitusta ryhmästä. 

 5 001–20 000 
as. 

20 001–50 000 
as. 

50 001–100 000 
as. 

100 001–250 
000 as. 

yli 250 001 as. 

 kpl. pros. kpl. pros. kpl. pros. kpl. pros. kpl. pros. 

Ei huolestuttanut lainkaan 9 30 % 13 52 % 11 46 % 18 44 % 15 63 % 

Huolestutti vähän 7 23 % 5 20 % 9 38 % 11 27 % 3 13 % 

Ei huolestuttanut vähän eikä paljoa 3 10 % 3 12 % 2 8 % 3 7 % 1 4 % 

Huolestutti jonkin verran 6 20 % 4 16 % 2 8 % 8 20 % 4 17 % 

Huolestutti paljon 5 17 % 0 0 % 0 0 % 1 2 % 1 4 % 

Yht. 30 100 % 25 100 % 24 100 41 100 % 24 100 % 

 

Määrällisen aineiston perusteella huoli vihreisiin liitetyistä asenteista on siis korostunut pienillä 

paikkakunnilla, mitä myös avovastaukset selittävät kattavasti. Parikymmentä ehdokasta kertoi 

huolestaan liittyen asuinpaikkakuntansa suhtautumisesta vihreisiin syvällisemmin avovastauksissa. 

Ennen kaikkea kotipaikkakunnan vihreisiin liittyvien negatiivisten asenteiden pelättiin aiheuttavan 

vihapuhetta ja häirintää, sekä vaikuttavan läheissuhteisiin ja toimeentuloon. ”Vihreisiin ja vihreiden 

arvojen puolesta puhujiin kohdistuva verkkohäirintä huolestutti”, kuten eräs ehdokas kertoi 

avovastauksessaan. 

Oman paikkakunnan asenteita vihreitä kohtaan oli pohdittu ehdokkaaksi lähtemisen päätöstä 

tehtäessä erityisesti kaikkein pienimmillä paikkakunnilla (5 001–20 000 as.), mistä kertovat myös 

seuraavat pienten paikkakuntien ehdokkaiden avovastaukset. Oman puoluekannan julistaminen 

koettiin ”uuvuttavana” ja palautteen saaminen ehdokkuudesta jännitti.  

Ehdokkaaksi lähtemiseen vaikutti paljon se, haluanko "tulla kaapista" pikkupaikkakunnalla vihreänä. Se vähän 
uuvuttaa. Jännittää myös, mitä palautetta ehdokkuudesta tulee. 

Negatiiviset asenteet vihreitä kohtaan koettiin myös syynä vihapuheelle ja erilaiselle häirinnälle. 

Lähes kaksikymmentä vastaajaa kertoi avovastauksissa uskovansa joutuvansa vihapuheen ja 

verkkohäirinnän kohteeksi pelkästään puoluevalintansa vuoksi; eräs vastaaja kertoi olleen 

huolestunut vihapuheen kohteeksi joutumisesta yksinkertaisesti siksi, että hän on ”vihreä ja 

olemassa”. Myös ehdokkuuden aiheuttamaa leimaantumista pelättiin, ja jo pelkän puoluekannan 

julkistamisen pelättiin aiheuttavan vihaa ja häirintää. Ajankohtaisten paljon mielipiteitä ja tunteita 

herättävien tapahtumien, kuten seuraavan ehdokkaan esiin tuoma Al Holin tapaus, koettiin lisäävän 

vihreisiin liitettyä vihaa ja ”someraivoa”, jota ehdokkaan mukaan erityisesti oikeistofoorumeilla 

masinoidaan. 
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Profiloitumalla vihreäksi altistan itseni leimaantumiseen. Ihmisillä on vahvoja mielipiteitä vihreistä mm. 
autoilijoiden vihaajina, jolloin saattaa jo pelkästään vihreisiin kuuluminen aiheuttaa vihaviestejä. Sama ilmiö on 
yleisessä maahanmuuttokeskustelussa. Pekka Haaviston profiloituminen Al Hol -leiriläisten kotiinpalaamisen 
yhteydessä vahvisti oikeiston vihaa kaikkia vihreitä kohtaan. Viher-vasemmistosta on tullut oikeistoforumeilla 
yleinen haukkumasana, jolla saadaan mobilisoitua isojen ryhmien someraivo. 

Huoli ehdokkuuden vaikutuksista läheissuhteisiin näkyi useamman ehdokkaan vastauksessa. Eräs 

pienellä paikkakunnalla ehdolla oleva vastaaja kertoi itseensä kohdistuvan vihapuheen ja häirinnän 

lisäksi pelkäävänsä sitä, että hänen lapsensa joutuisivat kiusanteon kohteeksi oman ehdokkuuden 

vuoksi: ”Myös lapsiini mahdollisesti kohdistuva kiusanteko mietityttää.” Oman puoluevalinnan 

julkistamisen pelättiin vaikuttavan negatiivisesti myös puolison elämään. ”Minua huoletti se, 

joutuuko puolisoni tai muu perheeni kärsimään siitä, että olen näkyvästi vihreä.” Läheisiä pyritään 

suojelemaan oman ehdokkuuden negatiivisilta vaikutuksilta esimerkiksi pitämällä perheenjäsenet 

poissa kuvista: ”Perheenjäseniin kohdistuva paine huolestuttaa, joten en näytä kuvissa 

perheenjäseniä, en varsinkaan lapsia, huonoja kokemuksia.” 

Oman ehdokkuuden pelättiin puoluevalinnasta johtuen johtavan jopa läheissuhteiden menettämiseen, 

mikäli puoluekannat eivät kohtaa. ”Ehkä joidenkin ystävyys/tuttavuussuhteiden vieraantuminen, jopa 

menetys, huolettaa. Joillekin tuli "negatiivisena yllätyksenä" uutinen lähdöstäni vihreiden 

ehdokkaaksi”, kertoi eräs ehdokas. Oman lähipiirin konservatiiviset arvot mietityttivät vastaajia, ja 

omien arvojen ristiriita läheisten arvojen kanssa mietitytti osaa vastaajista. Pelko läheisten reaktiosta 

omaan ehdokkuuteen saattoi vaikeuttaa päätöstä lähteä ehdolle: ”Tulen suvusta ja ystäväpiiristä, 

jossa vihreät ei nauti suurta arvostusta. Siksi mietti pitkään, haluaako antaa julkiset kasvot 

kannattamalleen puolueelle.”  

Myös ehdokkuuden vaikutukset työelämään huolestuttivat vastaajia. Eräs ehdokas antoi 

vastauksessaan ymmärtää omaavansa jo valmiiksi kokemusta ehdokkuuden negatiivisista 

vaikutuksista työllistymiselle: ”Vaikeuttaa työnsaantia - kokemuksesta jo tiedän, että näin on.” Ei 

siis ole ihme, että jopa tusinassa avovastauksessa ehdolle asettuminen koettiin leimaavana ja uhkana 

omille uratavoitteille: ”Kaikkein eniten minua huolestutti, miten poliitikoksi lähteminen tulee 

vaikuttamaan negatiivisesti päivätyöhöni ja työllistymismahdollisuuksiini”; ”Vaikutus negatiivisessa 

valossa esim. omaan brändiin, tulevaisuuden töihin tai uraan ja ihmisten suhtautumiseen 

ylipäätään”; ”Pieni paikkakunta ja ammattinikin takia olen jo esillä jonkin verran. En halunnut, että 

ehdokkuus sotkee mitenkään mahdollisuuksiani tehdä leipätyötäni hyvin ja menestyksekkäästi.”. 

Uratavoitteiden lisäksi ehdokkuuden pelättiin johtavan maineen menettämiseen: ”Pelottaa menettää 

maine ja tulevaisuuden uratavoitteet”. Ehdokkuuden ja erityisesti puoluevalinnan julkistamisen 

pelättiin vaikuttavan negatiivisesti ammatilliseen uskottavuuteen ja puolueettomuuteen: ”Huolestutti 

ja huolestuttaa edelleen, miten puolueeseen leimautuminen vaikuttaa ammatilliseen uskottavuuteen, 

työssä kun pitäisi pystyä säilyttämään puolueettomuus.”  
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Vihreisiin liittyvät negatiiviset asenteet ja leimaantumisen pelko korostuivat myös niistä tilanteista 

kertovissa avovastauksissa, joissa ehdokkuudesta oli kieltäydytty mielenkiinnosta huolimatta. 

Etenkin huoli toimeentulosta on syy monelle muuten politiikasta kiinnostuneelle: ”Asenteet 

paikkakunnalla ovat iso syy monille, esimerkiksi oma työpaikka tai yrittäjänä toimiminen saattaa 

vaarantua joissakin paikoissa.” Etenkin pienillä paikkakunnilla, joissa vihreät koetaan edelleen 

”uutena puolueena”, pelättiin avovastauksien perusteella omasta puoluevalinnasta johtuvaa häirintää 

tai vihapuhetta. vihreisiin kerrotaan liitettävän paljon ennakkoluuloja, joiden raivaaminen koetaan 

raskaaksi. 

Etenkin pienissä maaseutukunnissa vihreät tuntuvat "uutena" puolueena olevan uhaksi koettu ja ehkä siksi 
ehdokkaisiin kohdistuu vähättelyä ja häirintää enemmän kuin muihin ehdokkaisiin. Olen kuullut useammin kuin 
kerran, että "ei jaksa ottaa vastaan sitä paskamyrskyä." 
Maakunnissa ollaan edelleen varsin ilkeitä vihreitä kohtaan. Tiedän ja ymmärrän hyvin, että kaikki eivat 
halua/jaksa/uskalla lähteä omanahkaisesti raivaamaan niitä ennakkoluuloja, joita vhreisiin kohdistetaan. - - 
Myöskään yksinäisenä valtuutettuna jossain kunnassa ei välttämättä ole kovin helppoa, kivaa tai palkitsevaa olla. 

Ylipäätään vihreisiin liittyvän vihan vastaanottaminen pelottaa ja jännittää, sillä ”pienellä 

paikkakunnalla vihreä vastaa hetkittäin kirosanaa”, kuten seuraavassa avovastauksessa ilmaistaan. 

Näiden vastauksien mukaan vihreät nähdään henkilökohtaisia valintoja (esim. ruokavalio, autoilu) 

rajoittavana puolueena, mikä taas herättää paljon tunteita paikkakunnan asukkaissa. Erityisesti 

yksityisautoiluun liittyvät voimakkaat tunteet nousivat esiin useassa vastauksessa. Toisaalta vihreisiin 

liittyvien asenteiden muuttaminen saattaa myös motivoida asettumaan ehdolle ja näin tekemään 

”oman osuutensa” paikkakuntansa asenteiden muuttamisessa. 

Täällä pienellä paikkakunnalla vihreä vastaa hetkittäin kirosanaa. Vihreä on ihminen, joka vie ruuan suusta ja auton 
pihasta. Ajatus siitä, että nyt joudun ottamaan tätä vihaa vastaan, oli pelottava. Toisaalta juuri sen takia myös koin, 
että tähän on lähdettävä. En voi vaatia ketään muuta tekemään sitä mihin itse en ole valmis. 

Toisaalta huoli ”vihreisiin elämäntapoihin” kohdistuvista paineista tulivat esiin muutaman ehdokkaan 

avovastauksessa; niissä korostui negatiivisen palautteen pelko sen vuoksi, ettei oma toiminta ole 

vihreiden arvojen mukaista. Tämä huoletti vastaajaa, joka pohti, että kyseenalaistetaanko koko hänen 

ehdokkuutensa sen perusteella, että hän syö lihaa ja ajaa autolla: ”Ajattelin että tulee jotain sellaista 

kommenttia, että en voi olla oikea vihreä, kun ajan autolla ja syön lihaa tms.” Seuraavassa 

vastauksessa tiivistyvät ehdokkaan omat käsitykset ”vihreästä elämäntavasta”, joihin kuuluvat 

sähköpyörällä ajaminen, kasvisten syöminen ja kotimaanmatkailu julkisilla kulkuvälineillä. Ehdokas 

kokeekin omien elämäntapojensa – yksityisautoilu, lihansyönti ja ulkomaanmatkailu – olevan osittain 

ristiriidassa vihreisiin liitettyjen oletusten kanssa. Se, ettei oma arki ole ”vihreän elämäntavan” 

mukainen, nähtiin mahdollisesti syynä kyseenalaistaa oma ehdokkuus. 

Vihreisiin kohdistuu omaan elämäntapaan kohdistuvia paineita. Ajan yksityisautolla, syön lihaa ja nautin 
ulkomaanmatkailusta, ja olen miettinyt tuleeko joku kyseenalaistamaan, miten voin edustaa virheitä, jos oma 
toimintani on tällaista. Toki ajan myös paljon sähköpyörällä, syön kasviksia ja matkustan paljon kotimaassa 
julkisilla, mutta negatiiviset asiat on niin paljon helpompi nostaa esiin. 
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Kiinnostavasti myös edellä mainitut ”vihreään elämäntapaan” liitetyt ominaisuudet koettin 

ulkonäköpaineita aiheuttavana tekijänä. Oma sopimattomuus näihin ulkonäköpaineisiin huoletti, ja 

tuli esiin eräässä avovastauksessa, jossa ehdokas kertoi olevansa huolissaan sopimattomuudestaan 

”Vihreistä olevaan pyöräilevä vegaani -mielikuvaan” ulkonäöstään ja painostaan johtuen. Huoli 

politiikkaan liittyvistä ulkonäköpaineista ja ulkonäköön kohdistuvasta kommentoinnista tulivat esiin 

myös avovastauksissa, joissa kerrottiin ajatuksistaan mahdollisista syistä vihapuheen kohteeksi 

joutumiselle. Ulkonäön vihapuheelle altistava vaikutus tuli esille myös niissä vastauksissa, joissa 

kerrottiin tilanteista, joissa henkilö ei halua tai uskalla lähteä ehdokkaaksi mielenkiinnostaan 

huolimatta. Eräs ehdokas koki, että ”pelkästään hiukan poikkeava ulkonäkökin voi kirvoittaa 

kommentteja.” Eräs ehdokas pohti ulkonäön merkitystä menestyksekkäälle ehdokkuudelle osuvasti: 

”Ulkonäölläkin on varmasti merkitystä, jos ei ehdokasvalinnassa, niin ainakin äänestäjien 

käyttäytymisessä.” Vihreisiin näissäkin avovastauksissa usein liitetyt oletukset saattavat vähentää 

niiden vihreiden politiikasta kiinnostuneiden henkilöiden halua lähteä mukaan toimintaan, jotka eivät 

koe sopivansa näihin melko kapeisiin ”vihreään elämäntapaan” liitettyihin normeihin. 

 

5.5 Ehdokkuuteen liittyvät epävarmuudet 

Puolet vastaajista koki huolta epävarmuudestaan liittyen omiin kykyihin ja taitoihin. Ehdokkaat 

kertoivat muun muassa olevan huolissaan siitä, että ” onko ymmärrys oman kotikunnan asioista 

riittävää” ja ”huolettaa, teenkö oikeita valintoja.” Erityisen paljon epävarmuutta omista kyvyistä ja 

taidoista esiintyi opiskelijoiden sekä niiden vastaajien keskuudessa, joiden korkein suoritettu tutkinto 

oli ammatillinen tutkinto, joista liki 80 prosenttia vastasi olevansa vähintään jonkin verran huolissaan 

omien kykyjen ja taitojen riittävyydestä. Myös nuori ikä vaikutti epävarmuuteen omista kyvyistä ja 

taidoista, sillä liki seitsemän kymmenestä 18–25- ja 26–35-vuotiaasta vastaajasta kertoi olevansa 

huolissaan kykyjensä ja taitojensa riittämisestä. Lisäksi kykyjen riittäminen huolestutti erityisen 

paljon alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita ja ensikertalaisia. (Taulukko 6.) 

Vaikuttaakin siltä, että koulutustason, vaalikokemuksen ja iän kertyminen hälventää huolta omien 

kykyjen ja taitojen riittävyydestä. Kaikkein vähiten omiin kykyihin ja taitoihin liittyvä epävarmuus 

huolestutti eläkeläisiä, joista vain joka neljäs kertoi omien taitojen ja kykyjen huolettaneen heitä.  

Miesvastaajista joka kolmas oli huolissaan omien kykyjen ja taitojen riittämisestä, naisista taas näin 

tunsi yli puolet. Kiinnostavasti korkeamman kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista yli 

puolet oli huolissaan omien kykyjen ja taitojen riittämisestä, kun seuraavaksi korkeimmin 

koulutetuista (maisterintutkinto tai vastaava) vastaajista näin koki vain joka kolmas. Ikäryhmistä 

vähiten omien taitojen ja kykyjen riittäminen huolestutti 46–55-vuotiaita, joista useampi kuin joka 
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kolmas tunsi epävarmuutta. Sen sijaan yli 56-vuotiaista yli puolet oli huolissaan omien kykyjen ja 

taistojen riittämisestä. (Taulukko 6.) 

Taulukko 6. Epävarmuus omista kyvyistä tai taidoista, huolestutti jonkin verran tai paljon. Määrä 
mainitusta ryhmästä. 

Huolestutti valtaosaa Huolestutti noin puolia  Huolestutti noin joka kolmatta tai 
harvempaa 

opiskelijat 

ammatillisen koulutuksen suorittaneet  

18–25-vuotiaat  

26–35-vuotiaat 

alemman korkeakoulututkinnon 
suorittaneet 

ensimmäistä kertaa ehdolla olevat 

 

naiset  

lukion suorittaneet 

korkeamman kuin ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneet 

yli 56-vuotiaat 

vähemmistöön kuuluvat 

työttömät 

työssäkäyvät 

36–45-vuotiaat 

eläkeläiset 

miehet  

ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneet 

46–55-vuotiaat 

Epävarmuus omasta osaamisesta liittyen vihreiden politiikkaan huolestutti joka kolmatta kyselyyn 

vastannutta ehdokasta (33 %). Eri ryhmiä tarkastellessa huomataan, että samat ryhmät ovat huolissaan 

osaamisestaan liittyen vihreiden politiikkaan, kuin ketkä olivat eniten huolissaan omista kyvyistään 

ja taidoistaan: ensikertalaiset, 18–25-vuotiaat, ammatillisen koulutuksen suorittaneet sekä opiskelijat, 

joista kaikista noin puolet vastasivat olevansa huolissaan osaamisestaan liittyen vihreiden 

politiikkaan. Koska edellä mainittuja ryhmiä yhdistää yleisesti ottaen nuori ikä, voidaan päätellä, että 

epävarmuudesta liittyen omaan substanssiosaamiseen kärsivät ennen kaikkea nuoret ja kokemattomat 

ehdokkaat. Toisaalta on kiinnostavaa, että korkeamman kuin ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittaneet ovat epävarmempia osaamisestaan liittyen vihreiden politiikkaan kuin vain ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneet. Naisista, työssäkäyvistä sekä yhteen tai useampaan 

vähemmistöön kuuluvista vastaajista joka kolmas oli tästä huolissaan, kun taas miehistä, 46–55-

vuotiaista ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista huolissaan oli vain joka neljäs. Kaikkein 

vähiten huolissaan substanssiosaamisestaan olivat työttömät ja eläkeläiset (noin joka kymmenes). 

Samoin noin joka kolmas kertoi vaikeuden nähdä itseään poliitikkona huolestuttaneen heitä jonkin 

verran tai paljon. Tämän kysymyksen kohdalla vastaukset erosivat jonkin verran aiemmista, sillä 

kaikkein eniten vaikeus nähdä itseä poliitikkona huoletti lukiokoulutuksen saaneita, yli 55-vuotiaita, 

eläkeläisiä, korkeamman kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita sekä ensikertalaisia 

(huolestutti hieman alle puolia vastaajista). Sen sijaan ylivoimaisesti vähiten vaikeus nähdä itseään 

poliitikkona huoletti 18–25-vuotiaita vastaajia, joista lähes kukaan ei vastannut olevansa huolissaan 

asiasta. Tulos on kiinnostava, kuten yllä todettu, sama ikäryhmä oli niiden ehdokaskategorioiden 

joukossa, jotka olivat eniten huolissaan epävarmuudestaan liittyen omiin kykyihin ja taitoihin sekä 

vihreiden politiikkaan.  
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Joka viides vastaaja oli huolissaan esiintymisjännityksestä tai epävarmuudesta liittyen omiin 

esiintymistaitoihin, ja tämä tuli esiin myös monessa avovastauksessa. Ehdokkaita huoletti 

avovastauksien mukaan muun muassa se, että ”jos osallistun julkiseen keskusteluun enkä tiedäkään 

kaikkea tai osaa ilmaista itseäni selkeästi saan ikäviä ja vihamielisiä kommentteja.” Epävarmuuden 

omista taidoista sekä aukot osaamisessa nähtiin myös mahdollisena syynä negatiivisen palautteen 

saamiselle. Lisäksi ehdokkaat olivat huolissaan siitä, että esiintymisjännityksen vuoksi oma ulosanti 

olisi epäselvää, mikä voisi johtaa vihreiden agendan vastaisen kommentin antamiseen: ”Mitäs jos ei 

osaa vastata kysymyksiin vaan alkaa takeltelemaan ja vastaa jotain sellaista mitkä ei kuulu vihreiden 

agendaan.”  

Myös puoluevalinta huolestutti joitain vastaajia, sillä parin ehdokkaan avovastauksien mukaan he 

kokivat, että vihreiden valtakunnallisen ja paikallisen tason tavoitteet poikkeavat toisistaan: ”Tiesin, 

että valtakunnallisella tasolla vihreiden tavoitteet ovat pääosin minunkin tavoitteitani, mutta 

paikallistasolla en ollut ihan varma.” Myös erilaiset painotukset puolueen ja sen jäsenten arvoissa 

epäilyttivät erästä ehdokasta: ”Omat arvot ovat samat kuin kolmessa puolueessa, joista yksi on 

vihreät”; ”En ole aina varma vihreästä identiteetistäni, koska puolueen painotukset ja puolueen 

jäsenien painotukset ovat välillä erit.” Jotkin ehdokkaat myös pohtivat, onko puoluepolitiikka heille 

oikea vaikuttamisen tapa: ”Onko tämä reitti vaikuttaa itselle tärkeissä asioissa?”  

Oma taloudellinen tilanne ja kampanjan rahoitus olivat vastaajia vähiten huolestuttavien asioiden 

joukossa, mikä toisaalta saattaa kertoa siitä, että vihreät ehdokkaat ovat korkeasti koulutettuja ja 

pääosin palkkatöissä. (ks. luku 3.1) Oma taloudellinen tilanne huolestutti kuitenkin joka viidettä 

vastaajaa, ja kampanjan rahoitus 17 prosenttia kaikista vastaajista. Yhdessä avovastauksessa nousi 

esiin huoli ehdokasmaksujen suuruudesta; ehdokkaan mukaan ”ehdokasmaksut ovat liian korkeat.” 

Tämä voi olla ehdokkuuden esteenä erityisesti vähävaraisemmille ehdokkaille, esimerkiksi 

opiskelijoille. Lisäksi oma taloudellinen tilanne epävarmuutta lisäävän koronan aikana huoletti 

erityisesti yrittäjänä toimivia ehdokkaita: ”Yrittäjänä huolehdin siitä, että jos menetän epävarmassa 

tilanteessa yritykseni, niin miten se vaikuttaa päättäjänä toimimiseen.” Muutama ehdokas sen sijaan 

kertoi tekevänsä kuntavaalikampanjaa nollabudjetilla, mistä syystä taloudelliset asiat eivät 

huolettaneet. Asia olisi kuitenkin toisin, mikäli mielisi tehdä ison kampanjan: ”Teen kampanjan 0-

budjetilla, joten talous ei sen vuoksi huolettanut. Isoon kampanjaan itselläni ei olisi varaa.” Toinen 

nollabudjetilla kampanjaa tekevä ehdokas näki kampanjaan käytettävissä olevien taloudellisten 

resurssien vaihtelun yhteiskunnallisesti eriarvoistavana tekijänä, sillä usein suuri vaalibudjetti 

helpottaa valituksi tulemista.  
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Lähes nollabudjetilla aion kampanjan vetää. Siksi ei taloudellisia huolia. Toki näen demokratiaa kaventavana asiana 
sen, että äänet ja markkinointiin käytetty raha korreloivat melko hyvin. Ovatko varakkaat varmasti parhaita päättäjiä? 

Yksityisyyden menettäminen huoletti jopa 38 prosenttia kaikista vastaajista, mutta asia nousi vain 

harvakseltaan esiin avovastauksissa. Vastauksien perusteella yksityisyyden menettämisen huoli 

saattoi liittyä erityisesti haluun suojella läheisiä, kuten aiemminkin tässä tutkielmassa on todettu (ks. 

luku 5.4). Eräs ehdokas kertoi mahdollisen ehdokkuuden mukanaan tuoman julkisuuden ahdistavan, 

vaikka kokeekin olevansa pätevä ehdokas: ”Julkisuus ahdistaa, sillä pidän itseäni kyllä hyvänä 

kandidaattina poliittiseen tehtävään, mutta en halua yksityiselämäni tulevan juurikaan esille missään 

yhteydessä.” Toinen ehdokas oli sen sijaan huolissaan lisääntyvien identiteettivarkauksien määrästä 

erityisesti sosiaalisen median aikakaudella. 

Lisääntyvät identiteettivarkaudet ja muut toisena ihmisenä esiintymiset huolestuttavat koska toisaalta ehdokkaan 
pitää pyrkiä olemaan näkyvillä ja ns. aito eli muodostamaan äänestäjille kuva itsestään tavallisena ihmisenä mutta se 
vaatii usein myös jakamaan harrastuksia, vapaa-aikaa jne. joka altistaa entistä enemmän yllämainituille asioille. 

Tässä alaluvussa käsittelin erilaisia ehdokkuuteen liittyviä epävarmuuksia, jotka nousivat esiin 

kyselyn avovastauksissa. Jopa puolet vastaajista oli huolissaan omista kyvyistään ja taidoistaan, ja 

tämä huoli oli erityisen yleinen nuorten vastaajien keskuudessa. Sukupuolinäkökulmasta 

tarkasteltuna naiset olivat lähtökohtaisesti epävarmempia osaamisestaan kuin miehet. Omalla 

tavallaan optimistisuutta herättävä tulos oli se, että epävarmuuksistaan huolimatta nuorimman 

ehdokasryhmän oli kaikista ryhmistä helpointa nähdä itsensä poliitikkoina. Tulos saattaa kertoa 

politiikan suosion kasvusta nuorten keskuudessa. Epäilemättä osavaikutus tähän ovat nuoret 

roolimallit niin kuntatasolla kuin eduskunnassakin; esimerkiksi Suomen historian nuorin 

kansanedustaja, vihreiden Iiris Suomela, oli kansanedustajaksi valituksi tullessaan vain 24-vuotias. 

Yleisesti myös vihreiden nuori jäsenprofiili vaikuttanee asiaan. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Olen maisterintutkielmassani tutkinut Vihreän liiton kuntavaaliehdokkaiden ehdokkuuteen liittyviä 

huolia vuoden 2021 kuntavaaleissa. Vastasin tutkimuskysymyksiini tulkiten kyselytutkimuksen 

keinoin keräämääni aineistoa aineistolähtöisen sisällönanalyysin sekä intersektionaalisen 

lähestymistavan keinoin. Tutkimuksen tulokset vahvistivat hypoteesiani siitä, että huolilla on 

merkittävä rooli ehdolle asettumisen prosessissa, ja että ne vaihtelevat taustaominaisuuksiltaan 

erilaisten ehdokkaiden välillä huomattavasti. Yleisesti kaikkein eniten huolestuneita ehdokasryhmiä 

olivat kolmekymppiset, naiset sekä yhteen tai useampaan vähemmistöön kuuluvat ehdokkaat. 

Pääasiassa vähiten huolissaan olleet ehdokasryhmät olivat eläkeläiset, miehet sekä alle 25-vuotiaat 

ehdokkaat. 

Tutkimuksen tulokset vastasivat aiemman tutkimuksen perusteella tehtyjä odotuksia. Kaikkein eniten 

ehdokkaita huolestutti ajanpuute, mikä huolestutti huomattavaa osaa lähes kaikista ehdokasryhmistä. 

Poikkeuksen tähän muodostivat eläkeläiset, joista vain hyvin harva kertoi ajanpuutteen 

huolestuttavan heitä. Laadullinen aineisto selittää huolta ajanpuutteesta: kuntapolitiikka koettiin 

vaativana, raskaana ja aikaa vievänä, joten siihen sitoutumista harkittiin tarkkaan. 

Kuormittavuudestaan johtuen kuntapolitiikan pelättiin vaikuttavan negatiivisesti myös omaan 

jaksamiseen. Erityisen paljon ajanpuute huolestutti 26–35-vuotiaita, joista lähes yhdeksän 

kymmenestä kertoi sen huolestuttavan vähintään jonkin verran. On kuvaavaa, kuinka universaali 

huoli ajan riittämisestä oli, ja kuinka ainoastaan palkkatyön ulkopuolella olevat henkilöt kokivat aikaa 

olevan tarpeeksi kuntapolitiikalle. Aikamme työelämän paineet saattavat selittää myös suurta huolta 

kolmekymppisten ja uraansa aloittelevien parissa.  

Toiseksi eniten ehdokkaita huolestutti vihapuheen ja verkkohäirinnän kohteeksi joutuminen, 

epävarmuus omista kyvyistä ja taidoista, sekä oma jaksaminen. Nämä asiat huolestuttivat puolia 

kaikista ehdokkaista. Eri ehdokasryhmien välillä oli jonkin verran hajontaa, ja etenkin ikä, sukupuoli, 

vähemmistöstatus ja koulutustaso nousivat esiin ehdokkuuteen liittyviin huoliin vaikuttavina asioina. 

Naiset olivat kaikista tiedusteltavista aihealueista huomattavasti miehiä enemmän huolissaan. 

Vähemmistöön kuuluvien ehdokkaiden huoli oli odotetusti korostunutta vihapuheen ja häirinnän 

uhkaan liittyvästä huolesta tiedusteltaessa. Avovastauksissa nuoret naiset mainittiin vihapuheelle 

kaikkein alttiimpana ryhmänä, mikä selittää määrällisen aineiston tuloksia, jonka mukaan lähes 70 

prosenttia kyseisestä ryhmästä oli huolissaan vihapuheen ja vaalihäirinnän uhasta. 

26–35-vuotiaiden ikäryhmä nousi esiin aineistosta ryhmänä, jolla on erityisen paljon huolia 

verrattuna muihin ryhmiin. Kyseinen ikäryhmä erottautui niin tiedusteltaessa huolta ajanpuutteesta, 

vihapuheen ja vaalihäirinnän uhasta sekä huolesta omiin kykyihin ja taitoihin liittyvästä 
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epävarmuudesta. Yleisesti kaikkein vähiten huolissaan olivat kaikkein nuorimmat ja vanhimmat 

ehdokkaat. Tämä toteutui kaikissa huolten kategorioissa lukuun ottamatta epävarmuutta omista 

kyvyistä ja taidoista, josta valtaosa 18–25-vuotiaista oli huolissaan.  

Eläkeläiset ja yli 56-vuotiaat ehdokkaat erottautuivat ryhmänä, jotka olivat kaikkein vähiten 

huolissaan niin ajanpuutteesta kuin omasta jaksamisestaankin. Eläkeläiset ja iäkkäät henkilöt 

vaikuttavatkin suhtautuvan kaikkein mutkattomimmin ehdokkuuteensa. Avovastauksien perusteella 

voidaan päätellä tämän johtuvan siitä, että kokemus kuntapolitiikasta tuo itseluottamusta. Lisäksi 

eläkeläisten elämäntilanne on avovastauksien perusteella ihanteellinen kuntapolitiikkaan 

osallistumiselle. Tämä herättää pohtimaan puolueiden luvussa 2.2 esiteltyä puolueiden tavoitetta 

saada enemmän nuoria ehdokkaita listoilleen; aineistoni perusteella huoli ajan riittävyydestä 

huolestuttaa etenkin nuoria ehdokkaita, minkä voi olettaa hankaloittavan heidän rekrytoimistaan 

listoille. 

Aiemmassa tutkimuksessa (Ollus ym. 2017; Knuutila 2019) on todettu, että naissukupuoli ja 

useampaan vähemmistöön kuuluminen lisää henkilön riskiä joutua vihapuheen kohteeksi. Tämä 

näkyy myös omassa aineistossani, niin määrällisesti kuin laadullisestikin; naisten ja vähemmistöjen 

huoli vihapuheesta korostui kyselyn vastauksissa (luku 5.3). Lisäksi useampaan kuin yhteen 

vähemmistöön kuuluminen lisäsi tulosteni mukaan ehdokkaiden huolta vihapuheesta. On kuitenkin 

huomioitava, että tutkimukseni otos on rajallinen, ja tarkastelin hyvin pientä joukkoa (6 %) kaikista 

vihreiden kuntavaaliehdokkaista. Eläkeläiset olivat niiden ehdokasryhmien joukossa, joita vihapuhe 

ja verkkohäirintä huolestutti kaikkein vähiten; toisaalta heistäkin noin joka kolmas oli huolissaan 

vihapuheen ja häirinnän uhkasta. Kiinnitin huomiota siihen, että kokeneemmat ehdokkaat korostuivat 

avovastauksissa niiden ehdokkaiden joukossa, joiden kommenteissa on vihapuheen uhkaa 

vähättelevä sävy. Tämä saattaa johtua siitä, että nuoremmat ehdokkaat toimivat iäkkäitä useammin ja 

aktiivisemmin niillä sosiaalisen median alustoilla, joilla vihapuhetta ja häirintää esiintyy, kuin 

iäkkäämmät ehdokkaat. 

Luvun 5.4 loppupuolen ulkonäköä käsittelevissä vastauksissa nousi tulkintani mukaan kiinnostavasti 

esiin se rivien välistä luettavissa oleva normi, että uskottava vihreä poliitikko on urheilullinen, hoikka 

ja kaunis. Etenkin ehdokkaan spekulaatio siitä, ettei ”ylipainoinen” [sic] sovi mielikuvaan vihreistä 

olevaan mielikuvaan ”pyöräilevinä vegaaneina”, on osuva24. Ympäristöliikkeeseen tai 

ympäristöasioita ajaviin politiikkoihin kohdistuvat ulkonäköpaineet voisivatkin olla kiinnostava 

                                                
24 Muun muassa Wrenn (2017) on tutkinut vegaaniliikkeen kokosyrjintää ja eläinoikeus-/ympäristöliikkeen sisäistä läskivihaa: Wrennin mukaan 
lihavuuden symboliset merkitykset (ks. Harjunen 2009) aiheuttavat vegaaniliikkeessä kokosyrjintää24. Nämä mielikuvat moraalittomasta lihavasta 
ihmisestä eivät vastaa yleistä ajatusta ”moraalisesta” veganismiin tai kasvisruokavalioon usein liitetyistä ajatuksista sen ”puhtaudesta” ja kontrollista. 
Vaikka vihreät eivät olekaan varsinaisesti vegaaniliike, ympäristöliikkeen ympärille muodostunut puolue toistanee ainakin tahattomasti normeja siitä, 
millainen on hyvä ja ”oikeanlainen” vegaani ja vihreä. 



 57 

jatkotutkimuksen aihe. 

Vihreiden kuntavaaliehdokkaiden ehdokaskokemuksien tutkiminen intersektionaalisen 

lähestymistavan keinoin oli kiinnostava tutkimusasetelma, joskin jouduin muuttamaan ja hiomaan 

suunnitelmaa tutkimuksen edetessä. Kuten luvussa neljä totesin, aineiston koko hankaloitti 

intersektionaalisen analyysin toteuttamista siinä määrin, kuin tarkoituksenani alun perin oli. Tästä 

syystä päätin nostaa sekä laadullisessa että määrällisessä aineistossa korostuneet ehdolle asettumiseen 

liittyvät huolet entistäkin enemmän tutkimuksen keskiöön. Lähestyin aineistoa aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin kautta pitäen intersektionaalisen lähestymistavan jatkuvasti läsnä, mikä osoittautui 

tehokkaaksi yhdistelmäksi ja toi arvokasta tietoa kuntavaaliehdokkaiden ehdokkuuteen liittyvistä 

huolista. On myös huomioitava, että aiemman tutkimuksen (ks. luku 3.1) mukaan vihreiden 

ehdokkaiden ja edustajien kokemukset poikkeavat monin tavoin muiden puolueiden vastaavista. 

Toivonkin lukevani tulevina vuosina selvityksiä myös muiden poliittisten puolueiden ehdokkuuteen 

liittyvistä huolista, sekä puoluerajat ylittävää tutkimusta ehdokkaiden kokemuksista ylipäätään. 

Tutkimuksen kysymyksenasettelua toimeksiantajan kanssa pohtiessamme mietimme, kuinka 

saisimme tietoa niistä henkilöistä, jotka eivät huoliensa vuoksi uskaltaneet tai halunneet asettua 

ehdolle vaaleissa. Näiden henkilöiden kokemukset ovat tärkeitä niiden konkreettisten esteiden 

tunnistamiseksi, jotka toimivat politiikkaan mukaan lähtemisen esteenä. Tulimme kuitenkin siihen 

tulokseen, että näiden henkilöiden tavoittaminen olisi niin vaikeaa, ettei se toimisi 

maisterintutkielmassa. Sain kuitenkin kiinnostavia tuloksia tiedustellessani ehdokkailta tilanteista, 

joissa henkilö ei mielenkiinnostaan huolimatta halunnut tai uskaltanut asettua ehdokkaaksi, sillä noin 

40 prosenttia vastaajista oli tällaisista tilanteista tietoinen ja tilanteita avattiin lisäksi avovastauksissa. 

Näkisinkin tällaisten, ehdokkuuden esteinä toimivien huolien, tutkimisen erittäin kiinnostavana ja 

tarpeellisena tulevaisuuden tutkimusaiheena. 

Vaikka kyselylomakkeen saatetekstissä ja tietosuojailmoituksessa korostettiin vastaamisen 

anonymisointia ja tunnistamisen riskien minimointia, olisi tutkimusaineiston anonymisointia 

aineiston käsittelyvaiheessa voinut korostaa enemmän jo kyselyn saatetekstissä. Ilman 

anonymisointia osa vastauksista olisi nimittäin palautettavissa vastaajaan. Tämä saattoi vaikuttaa 

joidenkin ehdokasryhmien vastaushalukkuuteen. Toimeksiantajani sai aineistonkeruuvaiheessa 

eräältä ehdokkaalta tärkeän palautteen, että esimerkiksi vähemmistöihin kuuluvat tietyn kaupungin25 

ehdokkaat saattoivat jättää kyselyyn vastaamatta tunnistamisen riskin vuoksi. Vaikka kyselyn 

                                                
25 Vastaajien anonymiteetin turvaamiseksi päätimme yhdessä toimeksiantajan kanssa yhdistää yli 500 000 asukkaan kaupungeissa ehdolla olevien 
vastaukset seuraavaksi suurimpaan (yli 250 001 as.) kokoluokkaan, sillä yli 500 001 asukkaan kaupunkeja ei Suomessa ole kuin yksi. Päätöksestä 
viestittiin ehdokkaille, mistä saatiin positiivista palautetta. 
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saatetekstissä korostettiin, että mihin tahansa kysymykseen voi jättää vastaamatta ja että vastaajien 

anonymiteetin turvaaminen on prioriteettina koko tutkimusprosessin ajan, olisi tähän voinut kiinnittää 

enemmän huomiota kyselyn laatimisvaiheessa.  

Koronapandemian vaikutukset näkyivät jonkin verran tutkimuksen tuloksissa; korona näyttäytyi 

ehdokkaille sekä lisäkuormitusta tuovana tekijänä että toisaalta myös ehdokkuuden ajankäytöllisesti 

mahdollistavana tekijänä. Toisaalta koronan nähtiin aiheuttaneen ”keskusteluilmapiirin 

kovenemista” ja vihapuheen lisääntymistä. Lisäksi pandemian vaikutukset kampanjoinnin 

siirtymisestä verkkoon ja katukampanjoinnin puuttumiseen nousivat esiin. Päätös vaalien 

siirtämisestä koronan vuoksi ajoittui aineistonkeruun loppupuolelle, eikä vaalien siirtämisestä johtuva 

epävarmuus näkynyt vastauksissa. Koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen kertaalleen 

siirtämistä vaaleista tullaan kuitenkin varmasti lukemaan vielä monta tutkimusta, sillä tilanne on 

historiallinen. 

Toivon, että tämä tutkimus herättää ihmisiä pohtimaan ehdokkuuteen liittyviä huolia uudella tavalla 

sekä kiinnostumaan niiden tutkimisesta. Ehdokkuuteen liittyvät huolet ovat poliittisten 

vaikuttamismahdollisuuksien yhdenvertaisuuteen vaikuttava tekijä, joista tarvitaan lisää tutkimusta, 

mikäli tavoitellaan poliittisen monimuotoisuuden lisäämistä sekä erilaisista taustoista tulevien 

ihmisten rekrytoimista ehdokkaiksi. Aineistoni rajallisuus sekä se, että tarkastelin tutkimuksessani 

vain yhden puolueen ehdokkaiden kokemuksia aiheuttavat sen, etteivät tutkimuksen tulokset ole 

yleistettävissä Suomen poliittiselle kentälle. Tutkimus kuitenkin antanee puolueille pohdinnan aihetta 

siitä, kuinka erilaisista taustoista tulevat ehdokkaat voivat kokea ehdokkuuden, sekä millaista tukea 

he saattaisivat ehdokkuudelleen kaivata. Toivon ja uskon, että aiheesta tullaan tekemään vielä paljon 

tutkimusta laajemmalla otannalla. Ehdokkuuteen liittyvistä huolista kiinnostuminen ja niiden 

tutkiminen ovat feministisiä tekoja, sillä kuten tutkimuksen alun sitaatissa todetaan: ”Jos hyvät tyypit 

eivät uskalla lähteä ehdolle, se tarkoittaa sitä, että politiikkaan tulee vain paatuneimpia ja kovimpia 

tyyppejä. Politiikassa tarvitaan myös empatiaa.” 

Niin tarvitaankin. 
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LIITE 1. SAATEKIRJE 

Kysely Vihreiden ehdokkaiden ehdolle asettumisen kokemuksista kuntavaaleissa 2021  

Arvoisa Vihreän liiton kuntavaaliehdokas,  

Tervetuloa vastaamaan 2021 kuntavaaliehdokkaiden kokemuksia kartoittavaan kyselytutkimukseen. 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kokemuksia ehdokkaaksi asettumisesta, ja tutkia sitä, kuinka eri 
taustoista tulevien ehdokkaiden kokemukset eroavat toisistaan.  

Kysely on kaikkien Vihreän liiton kuntavaaliehdokkaiden vastattavissa aikavälillä 8.2. - 21.3.2021. Kyselyyn 
vastaamiseen menee aikaan noin 15–25 minuuttia, ja kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista.   

HUOM! Voit vastata kyselyyn millä tahansa mobiililaitteella, mutta monivalintakysymysten asettelun vuoksi 
sujuvinta vastaaminen on tietokoneella.  

Tutkimuksen onnistumisen kannalta vastauksesi ovat ensiarvoisen tärkeitä. Voit vastata kaikkiin tai vain osaan 
kysymyksistä. Jotkin kentät on kyselyn sujuvuuden takaamiseksi merkitty pakollisiksi, mutta voit vastata 
näihinkin kenttiin halutessasi "en halua sanoa". Muistathan lähettää vastauksesi kyselyn päätyttyä!  

Kyselyn vastaukset kerätään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Vastauksia ei pystytä yhdistämään vastaajan 
henkilöllisyyteen. Avoimiin kenttiin kirjoitettuja vastauksia saatetaan siteerata lopullisessa tutkimusraportissa 
kuitenkin varmistaen, ettei vastaajan henkilöllisyys ole pääteltävissä sitaateista. Kyselyn tietosuojaseloste on 
luettavissa täällä: (linkki) 

Tutkimuksen toimeksiantajana toimii Vihreät Naiset ry. Tutkimuksen kirjoittaja on sukupuolentutkimuksen 
maisteriopiskelija, YTK Katariina Haapea Helsingin yliopistosta, joka on erikoistunut opinnoissaan ja urallaan 
feministiseen politiikantutkimukseen.  

Mikäli kaipaat lisätietoja tutkimukseen liittyen, ole yhteydessä suoraan pro gradu -tutkimuksen toteuttajaan eli 
Vihreät Naiset ry:hyn.  

 

Selitys kyselyssä käytetyistä käsitteistä  

Vähemmistö/vähemmistöryhmä/vähemmistöstatus. Vähemmistöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 
sellaisia sosiaalisia ryhmiä, jotka kohtaavat syrjintää jonkin henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
Vähemmistöstatuksella tarkoitetaan yhteen tai useampaan vähemmistöryhmään kuulumista. 
Yhdenvertaisuuslain mukaan syrjintää ilmenee iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, 
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  

Vihapuhe ja verkkohäirintä.  Näitä käsitteitä käytetään tässä tutkimuksessa yhdessä kuvaamaan mitä tahansa 
henkilöön tai ryhmään kohdistuvaa, halventavaa, loukkaavaa tai uhkaavaa käyttäytymistä, mihin liittyy 
vihamielisyys jotakin ryhmää tai häirinnän henkilökohtaisia ominaisuuksia (esim. sukupuoli, rotu tai 
vammaisuus) kohtaan.  

Puolueyhdistys. Vihreä liitto r.p.:n jäsenyhdistys (esim. Vihreät Nuoret ry, Savo-Karjalan Vihreät ry, 
Kymenlaakson Vihreät Naiset ry) ELI mikä tahansa puolueen jäsenyhdistys  

Ehdokashaastattelu. Ehdokashaastattelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa puolueyhdistyksen edustajat 
haastattelevat ehdokkaaksi haluavan henkilön ennen valintaa puolueen kuntavaaliehdokkaaksi.  
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LIITE 2. KYSELYLOMAKE 

* Pakollinen kysymys 

Osa 1. Ehdokkaiden taustaominaisuudet 
Kyselyn ensimmäisessä osiossa kartoitetaan ehdokkaiden taustaominaisuuksia, kuten ikää, sukupuolta, 
vaalipiirin kokoa, poliittista kokemusta sekä mahdollista vähemmistöstatusta. Nämä tiedot ovat tärkeitä 
tutkimuksen onnistumisen kannalta, ja niitä vertaillaan muissa osioissa kerättäviin tietoihin.  

 

1. Minkä ikäinen olet? 
o 18-25 -vuotias 
o 26-35 -vuotias 
o 36-45 -vuotias 
o 46-55 -vuotias 
o 56-65 -vuotias 
o 66-75 -vuotias 
o 76-85 -vuotias 
o 86-95 -vuotias 
o En halua sanoa 

 

2. Mikä on sukupuolesi? *  

o Nainen 
o Mies 
o Muu 
o En halua sanoa 

 

3. Mikäli vastasit kysymykseen kaksi ”muu”, voit halutessasi täsmentää vastaustasi tähän. 

 

4. Koetko kuuluvasi yhteen tai useampaan vähemmistöryhmään? *  

o Kyllä 
o Ei 
o En halua sanoa 

 

5. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen ”kyllä”, tarkenna halutessasi, mihin vähemmistöön/vähemmistöihin 
kuulut. 

 

6. Mikä on korkein suorittamasi tutkinto? 

o Peruskoulutus 
o Ammatillinen koulutus 
o Lukiokoulutus 
o Alempi korkeakoulututkinto 
o Ylempi korkeakoulututkinto 
o Korkeampi kuin ylempi korkeakoulututkinto 

 

7. Mikä on pääasiallinen toimenkuvasi? 

o Opiskelija 
o Töissä 
o Työtön 
o Eläkeläinen 
o Muu 
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8. Minkä kokoisessa kunnassa olet ehdolla? 

o enintään 5 000 asukasta 
o 5 001 - 20 000 asukasta 
o 20 001 - 50 000 asukasta 
o 50 001 – 100 000 asukasta 
o 100 001 – 250 000 asukasta  
o 250 001 – 500 000 asukasta 
o yli 500 000 asukasta  
o En halua sanoa 

 

9. Missä seuraavista vaaleista olet ollut ehdolla vähintään kerran ennen kuntavaaleja 2021?  Mikäli et ole ollut 
missään vaaleissa ehdolla, siirry suoraan osaan 2. 

o Europarlamenttivaalit 
o Eduskuntavaalit 
o Kuntavaalit 
o Opiskelijakunnan edustajistovaalit 
o Muut vaalit 

 

10. Mikäli vastasit "muut vaalit", voit tarkentaa vastaustasi tässä. 

 

Osa 2. Päätös asettua ehdolle kuntavaaleissa 2021 ja motiivit päätöksen taustalla 
 

11. Kuinka asetuit ehdolle kuntavaaleissa 2021? Valitse tilannettasi parhaiten kuvastava vaihtoehto. *  

o Puolueen edustaja pyysi minua asettumaan ehdolle. 
o Hakeuduin ehdolle oma-aloitteisesti täyttämällä ehdokashakemuksen tai ottamalla yhteyttä puolueen 

työntekijään tai luottamushenkilöön. 
o Tuttavani oli vinkannut minusta Vihreille. 
o En halua sanoa. 

 

12. Mikäli sinua pyydettiin puolueen taholta asettumaan ehdolle, olisitko asettunut ehdolle ilman pyyntöä? 

o Kyllä. 
o Ei. 
o En osaa sanoa. 

 

13. Kuinka kuvailisit päätöstäsi asettua ehdolle kuntavaaleissa 2021? Valitse tilannettasi parhaiten kuvaava 
vaihtoehto. 

o Ehdolle asettuminen oli minulle itsestäänselvyys. 
o Päätös ehdolle asettumisesta oli minulle helppo. 
o Päätös ehdolle asettumisesta vaati paljon pohdiskelua. 
o Harkitsin vakavasti, asettuisinko ehdolle vai en. 

 

14. Kuinka arvioisit seuraavien asioiden merkitystä päätöksellesi asettua ehdolle kuntavaaleissa 2021? 
 Ei 

lainkaan 
merkitystä 

Vähän 
merkitystä 

Ei vähän 
eikä paljon  

Jonkin 
verran 
merkitystä 
merkitystä 

Paljon 
merkitystä 

En osaa 
sanoa 

Halu edistää tärkeiksi näkemiäni 
asioita 

      

Poliittisen uran edistäminen 
esimerkiksi vuoden 2023 
eduskuntavaaleja ajatellen 
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Läheisten tuki ja kannustus       

Puolueelta mahdollisesti tullut pyyntö       

Mielikuvani Vihreistä puolueena       

Puolueen, sen jäsenyhdistyksen tai 
poliitikon ehdokkuuteen rohkaiseva 
mainonta esim. radiossa, lehdessä tai 
sosiaalisessa mediassa 

      

Keskustelu yhden tai useamman 
politiikassa toimivan henkilön kanssa. 

      

 

15. Oliko ja onko puolueen ehdokkuuteen liittyvä viestintä mielestäsi vähemmistöt huomioon ottavaa / 
inklusiivista ja saavutettavaa mahdollisimman monelle erilaisista taustoista tulevalle ehdokkaalle? 

o Kyllä 
o Ei 
o En osaa sanoa 

 

16. Mikäli mieleesi tuli muita ehdokkaaksi lähtemiseen vaikuttaneita asioita, voit kertoa niistä tässä. Voit myös 
tarkentaa edellisen kysymyksen vastauksiasi. 

 

Osa 3. Ehdokkuuteen liittyvät huolet 

17. Kuinka paljon seuraavat asiat huolestuttivat sinua ehdolle asettuessasi? 

 Ei 
huolestut
t-anut 
lainkaan, 
% 

Huolestu
tti vähän, 
% 

Ei 
huolest
ut-tanut 
vähän 
eikä 
paljoa, 
% 

Huolest
utti 
jonkin 
verran, 
% 

Huolest
utti 
paljon, 
% 

En osaa 
sanoa, 
% 

Yht., % 

Vihapuheen ja verkkohäirinnän 
kohteeksi joutuminen 

       

Muunlaisen väkivallan, kuten fyysisen 
väkivallan, kohteeksi joutuminen 

       

Kampanjan rahoitus        

Elämäntilanteesta tai muusta johtuva 
ajanpuute 

       

Epävarmuus omista kyvyistä tai taidoista        

Läheisten huoli tai pelko mahdollisista 
ehdokkuuden negatiivisista vaikutuksista 

       

Oma jaksaminen        

Vihreisiin liittyvät asenteet 
kotipaikkakunnallani 

       

Sairaus tai muu toimintakyvyn rajoite        

Oma taloudellinen tilanne        
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Vaikeus nähdä itseäni poliitikkona        

Epävarmuus omasta osaamisesta liittyen 
Vihreiden politiikkaan 

       

Esiintymisjännitys tai epävarmuus 
omista esiintymistaidoista 

       

Yksityisyyden väheneminen mahdollisen 
julkisen luottamustoimen myötä 

       

 

18. Oliko sinulla muita huolia ehdolle asettuessasi? Voit myös tarkentaa edellisen kysymyksen vastauksiasi. 

 

19. Keskustelitko sinua huolestuttavista asioista puolueen edustajan kanssa ennen ehdolle asettumistasi? 

o Kyllä. 
o Ei. 
o En halua sanoa. 

 

20. Kuinka arvioisit vihapuheen ja häirinnän uhan vaikuttaneen päätökseesi asettua ehdolle kuntavaaleissa 
2021? Valitse kokemustasi eniten kuvaava vaihtoehto. 

o Päätös asettua ehdolle oli minulle helppo, eikä vihapuheen ja häirinnän uhkalla ollut siihen 
vaikutusta. 

o Vihapuheen ja häirinnän uhka huolestutti minua jonkin verran, mutta se ei vaikuttanut sen 
kummemmin päätökseeni asettua ehdolle. 

o Päätös ehdolle asettumisesta ei ollut helppo, sillä koen vihapuheen ja häirinnän suurena uhkana. 
o En osaa tai halua sanoa. 

 

21. Mikäli vihapuheen ja verkkohäirinnän uhka huolestutti sinua ehdolle asettuessasi, kerro omin sanoin 
millaisista syistä pelkäsit joutuvasi vihapuheen ja verkkohäirinnän kohteeksi.  Esim. henkilökohtaiset 
ominaisuudet (sukupuoli, ikä, ulkonäkö, vähemmistöstatus jne.) tai toimintasi (julkiseen keskusteluun 
osallistuminen, vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen jne.). 

 

22. Oletko tietoinen yhdestä tai useammasta tilanteesta, joissa henkilö ei uskalla tai halua lähteä politiikkaan 
mukaan kiinnostuksestaan huolimatta? *  

o Kyllä 
o Ei 
o En osaa tai halua sanoa 

 

23. Voit halutessasi kuvailla tilanteita sekä siihen johtaneita syitä ja huolia tässä. 

 

24. Mikäli sinulla on muuta kuntavaaliehdokkuuteen liittyviin huoliin liittyviä kokemuksia, joita haluaisit 
kertoa tutkijalle, voit kertoa niistä tähän. 

 

Osa 4. Kokemukset ehdokashaastattelusta ja ehdokasvalinnasta 

 

25. Osallistuitko ehdokashaastatteluun? *  

o Kyllä  
o Ei 
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26. Millaiseksi koit ehdokashaastattelun? 

 Täysin 
eri 
mieltä 

Jokseen-
kin eri 
mieltä 

Ei eri 
eikä 
samaa 
mieltä 

Jokseen-
kin 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

En 
osaa 
sanoa 

Minut kohdattiin haastattelussa kunnioittavasti ja 
minulla oli tervetullut olo 

      

Haastattelu vahvisti päätöstäni/haluani lähteä 
ehdolle kuntavaaleissa 

      

Minulle jäi haastattelusta epävarma olo siitä, 
olenko sopiva ehdokkaasti 

      

Minulle jäi haastattelusta olo, että minut haluttiin 
ehdokkaaksi jonkin muun henkilökohtaisen 
ominaisuuteni takia (esim. ikä, vähemmistöstatus, 
sukupuoli, toiminta julkisuudessa) vuoksi 

      

Minulle jäi haastattelusta olo, että huoleni ja 
epävarmuuteni ohitettiin 

      

Minulle jäi haastattelusta turvaton olo       

 

27. Mitä muuta haluaisit kertoa haastattelusta? Voit myös tarkentaa edellisen kysymyksen vastauksiasi. 

 

28. Kuinka paljon uskot seuraavien asioiden määrittävän puolueesi ehdokasvalintaa ohjaavia kriteereitä? 
 Ei lainkaan 

merkitystä 
Vähän 
merkitystä 

Ei vähän 
eikä paljon 
merkitystä 

Jonkin 
verran 
merkitystä 

Paljon 
merkitystä 

En 
osaa 
sanoa 

Ehdokkaan aiempi poliittinen kokemus       

Ehdokkaan suuri seuraajamäärä 
sosiaalisessa mediassa 

      

Ehdokkaan julkisuus       

Ehdokkaan kokemus erilaisista 
luottamustoimista 

      

Ehdokkaan koulutustausta       

Ehdokkaan koulutustausta       

Ehdokkaan ammatti       

Ehdokkaan arvomaailma       

Ehdokkaan asiantuntemus Vihreiden 
ajamista teemoista 

      

Ehdokkaan kokemus yhteiskunnallisesta 
aktivismista 

      

Ehdokkaan kokemusasiantuntijuus 
vähemmistöasioissa 

      

Sukupuolten tasa-arvoisen edustuksen 
edistäminen 

      

Vähemmistöryhmien monipuolisen 
edustuksen edistäminen 

      

Ehdokkaan laajat verkostot       

Ehdokkaan taloudellinen tilanne       

Ehdokkaan yhteiskunnallinen asema       

Ehdokkaan ulkonäkö       
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29. Kuinka arvioisit seuraavien ominaisuuksiesi hyötyjä ja haittoja puolueen ehdokasvalinnassa? 

 Enemmän haittaa 
kuin hyötyä 

Ei hyötyä eikä 
haittaa 

Enemmän hyötyä 
kuin haittaa 

En osaa sanoa 

Sukupuoli     

Ikä     

Koulutustausta     

Toimenkuva     

Asuinalue     

Sosioekonominen asema     

Ulkonäkö     

 

30. Tuleeko mieleesi muuta, mitä haluaisit kertoa liittyen ehdokasvalintaan ja ehdokashaastatteluun? 

 

Osa 5. Vähemmistöön kuuluvien ehdokkaiden ehdolle asettumisen kokemukset. 
 

31. Vastasitko osiossa 1 kuuluvasi yhteen tai useampaan vähemmistöryhmään?* 

o Kyllä 
o Ei 

 

32. Kuinka arvioisit vähemmistöstatuksesi hyötyä ja haittaa puolueen ehdokasvalinnassa? 

o Enemmän haittaa kuin hyötyä 
o Ei hyötyä eikä haittaa 
o Enemmän hyötyä kuin haittaa 
o En osaa sanoa 

 

33. Mikäli osallistuit ehdokashaastatteluun, tuntuiko haastatetlijoita kiinnostavan vähemmistöstatuksesi 
ehdokashaastattelussa? 

o Kyllä 
o Ei 
o En osaa sanoa 
o En osallistunut ehdokashaastatteluun 

 

34. Mikäli osallistuit ehdokashaastatteluun, kysyttiinkö ehdokashaastattelussa vähemmistöstatuksen kannalta 
tungettelevia tai muutoin epämukavia kysymyksiä? 

o Kyllä 
o Ei 
o En osaa sanoa 
o En osallistunut ehdokashaastatteluun 

 

35. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen ”kyllä”, voit kertoa kokemuksistasi tässä. 

 

36. Pelkäsitkö tai pelkäätkö kohtaavasi erityisesti vähemmistöstatukseesi kohdistuvaa tai siitä johtuvaa 
vihapuhetta tai verkkohäirintää ehdokkuutesi vuoksi? 

o Kyllä 
o Ei  
o En osaa sanoa 
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37. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro halutessasi millaisen vihapuheen ja verkkohäirinnän 
kohteeksi pelkäsit tai pelkäät joutuvasi nimenomaan vähemmistöstatuksesi vuoksi. 

 

38. Halutessasi voit kertoa lisää kokemuksistasi tai ajatuksistasi aiheeseen liittyen. 

 

Osa 6. Viimeiset kysymykset 
 

39. Millaista hyödylliseksi kokemaasi tukea olet saanut puolueelta tai puolueyhdistyksiltä ehdokkuudellesi 
tähän mennessä? 

 

40. Olisitko kaivannut puolueelta tai puolueyhdistyksiltä asettuessasi ehdolle sellaista tukea, mitä se ei vielä 
tarjoa? Jos kyllä, niin mitä? 

 

41.Halutessasi voit kertoa tutkimuksen kannalta olennaisista ehdolle asettumisen kokemuksistasi tai lisätä 
tietoa aiempiin vastauksiin. 
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LIITE 3. Tieteellisen tutkimuksen tietosuojaseloste/-ilmoitus 

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN 
TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
12–14 artiklat 

Laatimispäivä: [29.1.2021] 

 

 

Tietoa henkilötietojen käsittelystä Risteävät erot ja kuntavaaliehdokkuus – katsaus 
Vihreän liiton ehdokkaiden ehdolle asettumisen kokemuksiin kuntavaaleissa 2021 -
tutkimuksessa 
Olet osallistumassa Risteävät erot ja kuntavaaliehdokkuus – Katsaus Vihreän liiton ehdokkaiden ehdolle 
asettumisen kokemuksiin kuntavaaleissa 2021-tutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten 
henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa. 

Risteävät erot ja kuntavaaliehdokkuus – Katsaus Vihreän liiton ehdokkaiden ehdolle asettumisen kokemuksiin 
kuntavaaleissa 2021-tutkimuksessa käytetään aineistona henkilötietoja. Tämän selosteen tarkoitus on antaa 
tietoa käsiteltävistä henkilötiedoista sekä siitä, mistä henkilötiedot ovat peräisin ja miten niitä käytetään 
tutkimuksessa. Selosteen lopussa kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on. 

Tutkimukseen osallistuminen ja henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään 
negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. 

 

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjät (yhteisrekisterinpitäjyys) 
 

a. Ensisijainen rekisterinpitäjä: Vihreät Naiset ry 

Mannerheimintie 15b A, 00260 Helsinki 

b. Toissijainen rekisterinpitäjä  Katariina Haapea 

katariina.haapea@helsinki.fi 

0405069323 

Yhteisrekisterinpitäjyys toteutetaan niin, että toissijainen rekisterinpitäjä (Haapea) toimii toissijaisena 
rekisterinpitäjänä tutkimuksen valmistumiseen asti, jonka jälkeen rekisterinpitäjyys siirtyy kokonaan 
ensisijaisen rekisterinpitäjän (Vihreät Naiset ry:n) vastuulle. 

 

2. Yhteyshenkilö ja vastuullinen tutkija 

a. Yhteyshenkilö:   Taru Anttonen  

taru.anttonen@vihreat.fi 
0405149333 

b. Vastuullinen tutkija:  Katariina Haapea 

katariina.haapea@helsinki.fi 

0405069323 

 

3. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Maisterintutkielma Risteävät erot ja kuntavaaliehdokkuus – Katsaus Vihreän liiton ehdokkaiden ehdolle 
asettumisen kokemuksiin kuntavaaleissa 2021 toteutetaan Vihreät Naiset ry:n toimeksiantona. 
Intersektionaalista lähestymistapaa sekä feminististä politiikantutkimusta hyödyntävän tutkimuksen 
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tarkoitus on tuottaa tietoa risteävien erojen vaikutuksista Vihreän liiton (r.p.) kuntavaaliehdokkaaksi 
asettumisen kokemuksiin kevään 2021 kuntavaaleissa. Tutkielma kartoittaa sitä, millaiseksi Vihreän liiton 
ehdokkaat kokivat ehdolle asettumisen prosessin sekä sitä, minkälaisia odotuksia ehdokkuuteen kohdistui 
erilaisen taustan omaavilla ehdokkailla. Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena, joka on kaikkien 
Vihreän liiton kuntavaaliehdokkaiden vastattavissa aikavälillä tammikuu – maaliskuu 2021. 
Tutkimusaineistoa tullaan käyttämään maisteritutkielmassa, sekä sen pohjalta julkaistavissa muissa 
mahdollisissa tieteellisissä julkaisuissa sekä mahdollisesti vastuullisen tutkijan väitöstutkimuksessa.  

Feministiselle politiikantutkimukselle olennainen politiikan syrjivien rakenteiden syvällinen ja 
monipuolinen tarkastelu vaatii ehdokkaiden taustaominaisuuksien mahdollisimman tarkkaa selvittämistä, 
minkä vuoksi kyselytutkimuksessa kartoitetaan tarkasti ehdokkaiden henkilötietoja. Tutkimustiedon 
tuottaminen kuntavaaliehdokkaiden ehdokaskokemuksista on tärkeää sekä puolueen sisäisen 
yhdenvertaisuuden edistämisen että myös laajemmin yhteiskunnallisen eriarvoisuuden purkamisen ja 
yhdenvertaisten poliittisten vaikutusmahdollisuuksien kannalta. Tutkimuksen avulla saadaan tietoa 
erilaisista lähtökohdista tulevien ehdokkaiden ehdokkaaksi asettumisen kokemuksista. Toimeksiantaja 
tulee käyttämään tutkimuksen tuloksia puolueensa yhdenvertaisuuden edistämisen tueksi. 

 

4. Tutkimuksen suorittajat 

Tutkimuksen suorittaa tutkimuksen toissijainen rekisterinpitäjä ja vastuullinen tutkija eli Katariina 
Haapea. Myös maisteritutkielman ohjaaja sekä ensisijainen rekisterinpitäjä voi käsitellä aineistoa.  

 

5. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää 

Seuraavat tiedot kerätään kyselytutkimuksessa: sukupuoli, ikäryhmä, koulutusaste, vähemmistöryhmään 
kuuluminen, asuinkunnan koko, aiempi poliittinen kokemus. 

 

6. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 

Tiedot kerätään kyselytutkimuksen keinoin Vihreän liiton vuoden 2021 kuntavaaliehdokkailta. 
Kyselytutkimukseen vastataan verkossa. 

 

7. Arkaluonteiset henkilötiedot 

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä 
(eli arkaluonteisia henkilötietoja): rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai 
filosofinen vakaumus, seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen. 

Arkaluontoisten tietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan j alakohtaan (käsittely 
on tarpeen tieteellisiä tutkimustarkoituksia varten) sekä tietosuojalain 6 §:n 1 momentin 7 kohtaan 
(tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta tieteellistä tutkimusta varten tehtävään tietojen 
käsittelyyn). 

 

8. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella 
perusteella: Yleistä etua koskeva tehtävä: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi. 

 

9. Tietojen vastaanottajat 

Henkilötietoja ei siirretä henkilötietojen käsittelijälle osana maisteritutkielmaa. Kerättyä aineistoa voidaan 
tarjota Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitavaksi tutkielman toteuttamisen jälkeen. 
Maisteritutkielman pohjalta tehtävissä julkaisuissa tai väitöstutkimuksessa tietoja voidaan luovuttaa 
suomalaisille tai eurooppalaisille yliopistoille, mikäli kyseessä on yhteistyössä tehty tutkimushanke.  

 

10. Tietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
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11.  Automatisoitu päätöksenteko 

Tutkimuksessa ei tehdä automaattisia päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus tutkittaviin. 

 

12.  Henkilötietojen suojaus 

Tutkimusaineistoon sisältyviä henkilötietoja käsitellään ja säilytetään suojattuna niin, että ainoastaan niitä 
tätä tutkimusta tai mahdollista jatkotutkimusta varten tarvitsevat henkilöt pääsevät tarkastelemaan tietoja. 
Tutkimusaineisto anonymisoidaan niin, ettei yksittäisen vastaajan henkilöllisyys ole missään tilanteessa 
pääteltävissä. Tutkimusaineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja. 

Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan tutkimuksen aikana seuraavilla tavoilla: käyttäjätunnus ja 
salasana. 

 

13.  Henkilötietojen käsittelyn kesto tässä tutkimuksessa 

Henkilötietojen käsittelyn tarkka kesto ei ole selvillä, sillä ei ole varmaa toteutetaanko tutkimuksen 
pohjalta muita tieteellisiä julkaisuja tai väitöstutkimusta. Tutkimusaineistoa voidaan tarjota 
Yhteiskuntatieteellisen tietoarkistoon arkistoitavaksi tutkielman valmistumisen jälkeen. 

 

14.  Suorien tunnistetietojen käsittely  

Rekisterinpitäjä kerää henkilötiedot ilman suoria tunnistetietoja. 

 

15. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 

Tutkimusaineisto arkistoidaan ilman tunnistetietoja. 

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: Tutkimuksen toimeksiantaja ja rekisterinpitäjä Vihreät 
Naiset ry säilyttää kerättyä aineistoa tietokoneen ulkoiselle kovalevylle tallennettuna lukitussa kaapissa 
kolmen vuoden ajan tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Tämän jälkeen kerättyä aineistoa voidaan tarjota 
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitavaksi määräämättömäksi ajaksi.  

 

16. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja oikeuksista poikkeaminen 

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 2a mainittu 
henkilö. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:  

 saada pääsy tietoihin 
 oikaista tietoja 
 poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 
 rajoittaa tietojen käsittelyä 
 siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
 vastustaa tietojen käsittelyä 
 olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi 

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa 
esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. 

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: 
https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa 

Oikeuksien soveltuminen 

Jos henkilötietojen käsittely tutkimuksessa ei edellytä rekisteröidyn tunnistamista eikä rekisterinpitäjä 
pysty tunnistamaan rekisteröityä, oikeutta tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon, käsittelyn 
rajoittamiseen, ilmoitusvelvollisuuteen ja siirtämiseen ei sovelleta, ellei rekisteröidy anna tunnistamisen 
mahdollistavia lisätietoja (tietosuoja-asetuksen 11 artikla). 

Oikeuksista poikkeaminen 

Tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista 
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poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien 
toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista. 

Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.   

Valitusoikeus 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi 
käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 

Vaihde: 029 56 66700 

Faksi: 029 56 66735 

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi 

 


