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Abstract
The aim of this doctoral thesis is to examine how the four biggest parties in Finland 
define their opinion on welfare, citizenship, children, young people, and the elderly in 
their parliamentary election programs. The dissertation brings about new informa-
tion concerning how the political parties define welfare and citizenship among their 
parliamentary election programs. In other words, the dissertation aims to examine 
the ways and arguments with which the parties construct interpretations about wel-
fare and citizenship and the consequences these interpretations may have. In addi-
tion, the thesis sheds light on how welfare, citizenship and the different age groups 
are being politicised in the context of parliamentary elections.

The material of the thesis consists of the programs written for parliamentary elec-
tions by the four biggest parties in Finland between 1991—2019. These four parties 
have gained the most votes in the parliamentary elections during the 2010s (Finnish 
parliamentary elections in 2011, 2015 and 2019): The Centre Party, The Finns Party, 
The National Coalition Party and The Social Democratic Party of Finland. When it 
comes to The Finns Party, the material encompasses only the parliamentary elec-
tions between 1999—2019. The research method used in this thesis is critical dis-
course analysis.

The dissertation focuses on three questions: 1. How do the political parties define 
welfare responsibility within the debate on social policy in Finland? 2. How are the 
needs and abilities of the citizens being described in the framework of the welfare 
state debate? 3. What are the roles of children, young people and the elderly, and 
what kind of policy making is being pursued with them?

The study shows that the parties clearly place the responsibility of people’s wel-
fare in Finland on the state and on public welfare services. All four parties strongly 
underscore the notion of public welfare services being citizens’ universal rights in 
Finland. They also stress the role of the government in what comes to ensuring the 
welfare of its citizens. This is evident in both the discourse on welfare state citizen-
ship and in how the different age groups are discussed. On the one hand, children 
and the elderly are being defined as passive targets of public welfare services, meas-
ures and protection, but on the other hand also as active agents, although only with-
in the sector of public services in a very time-limited scale. Young people were mostly 
defined through worries and risks in the parliamentary election programs.

It seems that separate, self-evident discursive practises have evolved within the 
parliamentary election programs, through which it is possible to talk about welfare 
and citizenship: the discourse takes place mainly in the framework of public welfare 
services. In addition, the political parties write about welfare state and welfare so-
ciety without defining these concepts. The mentions about welfare state or welfare 
society do not for example interact with the common distribution between private 
sector, public sector, and the associations. The programs’ talk about welfare and cit-
izenship is narrow: the discussion stems from the points of view of the public welfare 
service system and the economy. Therefore, a substantial number of other stand-
points are being ignored, including promoting health, the inclusion of the citizens 
in decision-making, and people’s own responsibility for their own wellbeing. The 
political parties’ judgement over the Finnish social welfare service system is being 
clouded by this undefined talk about state and society.



Tiivistelmä
Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten Suomen neljä suurinta 
puoluetta määrittelevät eduskuntavaaliohjelmiensa kautta kantansa hyvinvointiin, 
kansalaisuuteen sekä lapsiin, vanhuksiin ja nuoriin. Väitöstutkimus tuo uutta tietoa 
siitä mitä ja miten vaaliohjelmissa puhutaan hyvinvoinnista ja kansalaisuudesta eli 
millä keinoilla ja argumenteilla vaaliohjelmissa rakennetaan tulkintoja hyvinvoin-
nista ja kansalaisuudesta ja mitä mahdollisia seurauksia näillä tulkinnoilla on. Li-
säksi tutkimus valottaa sitä, miten hyvinvointi, kansalaisuus ja eri kansalaisryhmät 
on valjastettu poliittiseen käyttöön eduskuntavaalikontekstissa. 

Tutkimuksen aineisto koostuu 2010-luvun eduskuntavaaleissa (2011, 2015 ja 2019) 
neljän suurimman joukkoon sijoittuneiden puolueiden eduskuntavaaliohjelmista 
vaalivuosilta 1991–2019. Tarkasteltavana ovat (aakkosjärjestyksessä) Kansallinen 
Kokoomus r.p.:n, Perussuomalaiset r.p.:n, Suomen Keskusta r.p.:n ja Suomen So-
sialidemokraattinen Puolue r.p.:n eduskuntavaaliohjelmat. Perussuomalaiset r.p.:n 
osalta aineisto kattaa vaalivuodet 1999—2019. Tutkimusmenetelmänä hyödynne-
tään kriittistä diskurssianalyysiä. 

Väitöstutkimuskokonaisuus käsittelee kolmea tutkimuskysymystä: 1. Miten puo-
lueet määrittelevät hyvinvointivastuuta suomalaisessa yhteiskuntapoliittisessa 
keskustelussa? 2. Miten kansalaisten tarpeita ja kykyjä luonnehditaan hyvinvointi-
valtiosta käytävän kamppailun viitekehyksessä? 3. Minkälaisina toimijoina lapset, 
nuoret ja vanhukset nähdään ja minkälaista politiikkaa niiden välityksellä tehdään?

Väitöstutkimuksen perusteella puolueet määrittävät eduskuntavaaliohjelmis-
saan hyvinvointivastuun selkeästi hyvinvointivaltion rakenteiden ja palvelujärjes-
telmän varaan. Kaikki neljä puoluetta korostavat eduskuntavaaliohjelmissaan kan-
salaisten oikeutta julkisrahoitteisiin hyvinvointipalveluihin sekä korostavat julkisen 
vallan roolia kansalaisten hyvinvoinnin takaajana. Näin tapahtuu sekä puolueiden 
puheessa hyvinvointivaltiokansalaisuudesta että suhteessa lapsiin, vanhuksiin ja 
nuoriin. Lapset ja vanhukset määrittyvät vaaliohjelmissa toisaalta passiivisiksi pal-
veluiden, toimenpiteiden ja suojelun kohteiksi ja toisaalta aktiivisiksi toimijoiksi, 
joiden toimijuus kuitenkin kiinnittyi palvelujärjestelmään. Lisäksi heidän toimijuu-
tensa näyttäytyi ajallisesti rajattuna: vanhusten toimijuus sijoittuu menneisyyteen 
ja lasten toimijuus todentuu tulevaisuudessa. Nuoret määrittyivät vaaliohjelmissa 
pitkälti huolten ja riskien kautta.

Eduskuntavaaliohjelmissa näyttää muodostuneen omat, itsestään selvät, dis-
kursiiviset käytäntönsä, joiden varassa hyvinvoinnista ja kansalaisuudesta voidaan 
puhua: puhe tapahtuu pääosin palvelujärjestelmän viitekehyksessä. Lisäksi puolu-
eet puhuvat hyvinvointivaltiosta ja -yhteiskunnasta määrittelemättä näitä käsit-
teitä. Valtio- ja yhteiskuntapuhe ei kiinnity esimerkiksi lainsäädännön määrittely-
jä noudattaen eri yhteiskunnan sektoreihin. Vaaliohjelmien puhe hyvinvoinnista ja 
kansalaisuudesta on kapeaa: keskustelua käydään palvelujärjestelmän ja talouden 
näkökulmista. Tästä aiheutuu se, että merkittävä joukko muita näkökulmia hyvin-
vointiin ja kansalaisuuteen jää keskustelun ulkopuolelle. Esimerkiksi terveyden 
edistäminen, kansalaisten osallisuus tai ihmisten vastuu omasta hyvinvoinnistaan 
ei ole keskustelun keskiössä. Määrittelemätön puhe valtiosta ja yhteiskunnasta hä-
märtää yhteiskuntapolitiikan taustalla olevien puolueiden käsityksiä hyvinvointi-
palvelujärjestelmästä. 



Esipuhe
Kiinnostukseni diskursseihin heräsi maisteriopintojeni aikana, kun tutkimusmene-
telmäluennoilla kuulin ensimmäistä kertaa, että puhetapoja ja niiden normatiivi-
suutta on mahdollista tutkia. Eritoten kiinnostuin diskurssien todellisuutta raken-
tavasta luonteesta ja niiden vallankäytöllisistä elementeistä. Jo gradussani sovelsin 
diskurssianalyysiä ja uteliaisuus diskursseja kohtaan kantoi myös väitöskirjatutki-
muksen aloittamiseen vuonna 2012. 

Väitöstutkimuksen tekeminen on ollut minulle tärkeää ja tavoitteellista, mutta 
tutkimuksen työstäminen täysipäiväisen päivätyön rinnalla on kysynyt voimia ja 
sinnikkyyttä. Kun aloitin väitöstutkimuksen, työskentelin lehtorina toisen asteen 
oppilaitoksessa. Kuluneen yhdeksän vuoden aikana minulla on ollut ilo ja kunnia 
siirtyä kehittämis- ja hallintotehtävien kautta johtamistehtäviin, mikä on usein tar-
koittanut taukoa tai suvantovaihetta tutkimustyössä. Tutkijana kehittyminen on 
kuitenkin antanut valtavasti osaamista myös arkityöhöni: analyyttisyyttä, kokonai-
suuksien hallintaa, tiedon jäsentämistä ja uuden tiedon tuottamista tarvitaan myös 
esimies- ja johtotehtävissä. Sinnikkyys ja periksiantamattomuus on siis palkinnut.

Väitöskirjat eivät yleensä valmistu ilman vankkaa taustatukea, ohjausta ja kan-
nusta; eikä tämä tutkimus ole siinä suhteessa poikkeus. Väitöskirjaani on ohjannut 
koko prosessin ajan professori emeritus Risto Eräsaari, mikä on ollut minulle suuri 
kunnia. Professori Eräsaarta haluankin kiittää hänen ehtymättömästä viisaudes-
taan ja kokemuksestaan, joista olen ohjausprosessin aikana päässyt osalliseksi. Do-
sentti, yliopistonlehtori Anu Katainen ohjasi tutkimukseni tekemistä vuodesta 2018 
alkaen ja en olisi voinut saada parempaa toista ohjaajaa työlleni. Anu Kataista tah-
don kiittää uusista näkökulmista, joita hänen ohjauksensa toi tutkimusprosessiin 
sekä yhteisen tutkimusartikkelin työstämisestä kanssani. Yliopistonlehtori Tuulikki 
Ukkonen-Mikkola: ilman sinua tämä projekti ei olisi koskaan tullut valmiiksi. Kiitos, 
että kirjoitit kanssani kaksi tutkimusartikkelia, kiitos lukemattomista yhteisistä työ-
pajoista, kiitos kallisarvoisesta ystävyydestäsi. Kiitos tutkijakollegat yliopistonleh-
tori Milla Luodonpää-Manni, professori Veronika Laippala ja apulaisprofessori Ilkka 
Pietilä yhteisten tutkimusartikkeleiden kirjoittamisesta. Esitarkastajiani professori 
Timo Harrikaria ja dosentti, yliopisto-opettaja Arttu Saarista tahdon kiittää huolel-
lisista, monipuolisista ja paneutuvista esitarkastuslausunnoista, jotka auttoivat vii-
meistelemään väitöstutkimukseni yhteenvetoluvun. 

Monet ihmiset yliopistomaailman ulkopuolelta ovat mahdollistaneet ja tukeneet 
väitöstutkimukseni etenemistä ja valmistumista. Lämmin kiitos Lahden Diakonia-
säätiölle, joka on ollut työnantajani koko tutkimuksen laatimisen ajan ja tarjonnut 
joustoja arjen työstä sekä mahdollisuuden kahteen lyhyeen opintovapaaseen tut-
kimustyöhön keskittymiseksi. Kiitos esihenkilöni, tohtori Tiina Mäkelä, keskustelut 
kanssasi ovat olleet korvaamattomassa roolissa tämän tutkimuksen yhteenvedon 
laatimisessa. Kiitos Marika ystävyydestäsi menneinä vuosikymmeninä, myös väi-
töstutkimuksen aikana, olet minulle kuin sisko. Kiitos kaikille läheisilleni ja ystävil-
leni, jotka olette usein auttaneet viemään ajatukset pois työstä ja tutkimuksesta ja 
tarjonneet vastapainoa puurtamiselle. Vanhempiani haluan kiittää siitä, että mi-
nulla on ollut mahdollisuus lapsesta saakka lukea. Kiitos, että tavallisena työläis-
perheenä olette ennakkoluulottomasti tukeneet ja konkreettisesti auttaneet opis-
kelujani lukiossa, maisteriopinnoissa ja edelleen väitöskirjatutkimusta tehdessäni. 
Kiitos Eetu – sinua uskollisempaa tutkimusassistenttia ei ihmisellä voi olla.



Lopuksi tahdon kiittää Suomen Kulttuurirahaston Päijät-Hämeen maakuntara-
hastoa tutkimukseni taloudellisesta tukemisesta. Kiitos Lahden Diakoniasäätiölle 
väitöstutkimukseni julkaisemisesta säätiön julkaisusarjassa. 

Lahdessa 19.9.2021
Anne-Maria Karjalainen

”Mä annan kaiken, kun enempää ei oo.”
– Jare Tiihonen
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1. Johdanto
Mistä poliittiset puolueet puhuvat, kun ne puhuvat kansalaisista – meistä suoma-
laisista – tai kun ne puhuvat meidän hyvinvoinnistamme? Tämä tutkimus on lähte-
nyt liikkeelle tästä kysymyksestä ja kiinnostuksesta puolueiden vaalien yhteydessä 
tuottamiin teksteihin eli eduskuntavaaliohjelmiin. Vaaliohjelmat ovat paitsi puolu-
eiden viestintää, niin myös puolueiden mahdollisuus määritellä omaa politiikkaan-
sa ja sen sisältöjä: vaaliohjelmissa määritellään ”taistelukenttä”, jossa vaalit voite-
taan tai hävitään (Richards 2001, 155).  Pyrkiessään vaaliohjelmiensa avulla valtaan 
eli saavuttamaan mahdollisimman paljon annettuja ääniä, puolueet myös käyttävät 
valtaa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaaliohjelmien teksti ei ole koskaan ”vain” tekstiä. 
Vaaliohjelmissaan puolueet harjoittavat vallankäyttöä nostamalla tiettyjä teemoja 
esille ja vaieten toisista aihealueista. Ne voivat vaaliohjelmissaan myös ”omia” tiet-
tyjä teemoja itselleen eli laittaa painoarvoa joillekin teemoille ja asioille. Näin puo-
lueet ilmaisevat omia prioriteettejaan. (ks. esim. Allen & Bara 2017, 2.) Puolueiden 
edustajille suorittamieni taustahaastattelujen perusteella käy ilmi, että kun suoma-
laisten puolueiden edustajat kirjoittavat eduskuntavaaliohjelmia, he tekevät strate-
gisia valintoja teemojen, käsitteiden, aihealueiden – jopa sanavalintojen suhteen. 
”Vaali-ilmasto” määrittää valittavaa vaaliohjelmakäsitestrategiaa: niillä teemoilla 
politikoidaan, joiden uskotaan herättävän kiinnostusta kansalaisissa. (Puolueiden 
edustajien haastatteluyhteenveto 2013.) Vaaliohjelmat asettuvat osaksi muita julki-
sia tekstejä (kuten puolueiden muut ohjelmatekstit, blogitekstit, sosiaalisen medi-
an julkaisut), joissa määritellään, neuvotellaan ja muotoillaan käsityksiä hyvinvoin-
nista ja kansalaisuudesta. 

Vaaliohjelmat kuitenkin myös eroavat osittain muista teksteistä: niiden tarkoi-
tuksena on pitää kiinni puolueen kannattajista ja saada uusia äänestäjiä. Toisin sa-
noen vaaliohjelmat ovat puolueille strateginen elementti: vaaliohjelmien merkitys 
on siinä, että puolueet viestivät ohjelmien avulla äänestäjilleen, jäsenilleen, medi-
alle ja kansalaisille siitä, mitä puolueet kannattavat. Puolueiden edustajien taus-
tahaastatteluissa kaikkien puolueiden edustajat korostivat sitä, että vaaliohjelmia 
kirjoitetaan oman puolueen jäseniä, vaaleissa ehdolla olevia ja äänestäjiä varten: 
vaaliohjelma on ehdokkaille työkalu. (Puolueiden edustajien haastatteluyhteenveto 
2013.) On oikeastaan hämmästyttävää, että kukaan puolueiden edustajista ei näh-
nyt, että vaaliohjelmia kirjoitetaan myös muita puolueita varten. Tässä tutkimuk-
sessa lähdetään kuitenkin siitä, että vaaliohjelmat ovat yksi vaalikamppailun väline, 
jossa ideologisia kantoja muodostetaan myös suhteessa muihin poliittisiin puoluei-
siin.

Eduskuntavaaliohjelmien kirjoitusprosessin voi ajatella olevan myös lähtö-
laukaus mahdolliseen hallitusyhteistyöhön muiden puolueiden kanssa. Suomessa 
muodostetaan usein koalitiohallituksia, jolloin puolueiden on hyvä pitää vaalien 
yhteydessä yllä yhteistyökykyä laajasti muihin puolueisiin. Yksi vaaliohjelmien ”ym-
päripyöreyttä” selittävä tekijä on juuri tässä: puolueiden pitää säilyttää neuvotte-
lukykyisyytensä ja tulevaa yhteistyötä muiden puolueiden kanssa on pedattava. 
Hallitusohjelmaneuvotteluihin varaudutaankin jo eduskuntavaaliohjelmia kirjoi-
tettaessa, nämä kaksi prosessia kulkevat ikään kuin rinnakkain. Vaaliohjelmassa 
ei välttämättä ”paljasteta” kaikkia neuvottelutavoitteita tai neuvottelutaktiikkaa 
vaan osa säilötään tuleviin hallitusneuvotteluihin. (Puolueiden edustajien haastat-
teluyhteenveto 2013.)
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Vaaliohjelmien ympäripyöreyden ei pidä antaa kuitenkaan hämätä niiden lukijaa: 
kaikella tekstillä on merkitystä ja tekstejä tutkimalla avautuu näköala siihen, miten 
puolueet puhuvat erilaisista teemoista, asioista ja ilmiöistä. Eduskuntavaaliohjel-
mista voi lukea ja löytää puolueiden välisiä eroavaisuuksia: samasta aiheesta, ku-
ten hyvinvointi ja kansalaiset, voidaan puolueesta riippuen puhua erilaisilla tavoilla. 
Tällöin vaaliohjelmat ovat keino päästä tutkimaan puolueiden välisi jännitteitä ja 
poliittista kamppailua, jota puolueiden välillä käydään esimerkiksi suomalaisten 
hyvinvoinnista. Vaaliohjelmat ovat poliittisia tekoja (Aarnio 1998, 23). Toisaalta 
vaaliohjelmista voi paljastua myös yllättäviä yhtäläisyyksiä ja samankaltaisuuksia. 
Vaaliohjelmat ovat myös osa yhteiskuntapolitiikan tekemistä: puolueiden eduskun-
tavaaliohjelmiin tuottamat tekstit ovat yhteydessä puolueiden tekemiin poliittisiin 
valintoihin. Eduskuntavaaliohjelmat ovat yksi forum puolueille määritellä omaa yh-
teiskuntapolitiikkansa.  

Tässä väitöstutkimuksessa tarkastellaan hyvinvoinnin, kansalaisuuden, lasten, 
vanhusten ja nuoren määrittymistä eduskuntavaaliohjelmissa. Hyvinvointi ja kan-
salaisuus ovat aivan ydinkysymyksiä hyvinvointivaltion viitekehystä tarkasteltaessa 
ja niiden määrittelemisen kautta määrittyy myös yhteiskuntapolitiikan suunta, laa-
juus ja muodot. Kansalaisuuskäsitteen myötä jäsentyvät niin ikään demokratia ja 
demokratian ydininstituutiot yhteiskunnissa. Näin ollen kansalaisuuden käsitteen 
tarkastelu on yksi tapa analysoida hyvinvointivaltiota ja sen sisällä harjoitettavaa 
yhteiskuntapolitiikkaa. Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiomallissa perinteisesti uni-
versaali kansalaisuusperiaate ja esimerkiksi tasa-arvo ovat olleet keskiössä. (Wies-
ner, Björk, Kivistö & Mäkinen 2018, 11; Hänninen, Lehtelä & Saikkonen 2019, 7; Kujala 
& Danielsbacka 2019; Heikkinen 2020, 53.)

Haavoittuvassa asemassa olevista kansalaisryhmistä huolehtiminen, resurssi-
en uudelleenjakaminen ja perheille ja yksilöille aiemmin kuuluneiden velvoitteiden 
hoitaminen ovat muodostuneet modernien hyvinvointivaltioiden ydintoiminnoiksi 
(Hänninen, Lehtelä & Saikkonen 2019, 7; Kujala & Danielsbacka 2019). Kun hyvinvoin-
tivaltio lähti muotoutumaan 1930-luvulta alkaen, olivat sosiaali- ja terveyspolitiikan 
kehittymisen ensimmäisen aallon ytimessä juuri lapset ja vanhukset (sekä vammai-
set ja sairaat ihmiset). Näin muun muassa siksi, että nämä ryhmät rajautuivat työ-
markkinoiden ulkopuolelle. Vasta kehityksen toisessa aallossa 1970-luvulta alkaen 
hyvinvointivaltion palvelurakenne alkoi kattaa asumisen, työttömyyden ja muun 
muassa koulutuksen riskitekijöitä. (Saari 2020, 51—52.) Lapset ja vanhukset ovat 
siis olleet hyvinvointivaltion ”punainen lanka” sen synnystä lähtien. Nuoret puoles-
taan ovat nousseet yhteiskunnallisen huolen ja keskustelun kohteeksi 1990-luvun 
alusta lähtien aivan eri tavalla kuin aiemmin (esim. Palola, Hannikainen-Ingman & 
Karjalainen 2012). Siksi nuoret on nostettu tässä tutkimuksessa yhdeksi tarkastelu-
kulmaksi lasten ja vanhusten rinnalle.

Yhteiskuntapolitiikkaa ja sen sisältöjä ei tule nähdä vääjäämättömänä, ideolo-
gioista vapaana, kehityskulkuna. Yhteiskuntapoliittiset päätökset, kuten hyvinvoin-
nin ja kansalaisuuden määritteleminen, ovat poliittisen kamppailun tulos, ei esimer-
kiksi vain pelkkää hallintoa. Toisin sanoen puolueet kamppailevat hyvinvointivaltion 
sisällöistä ja tämä kamppailu muodostaa tämän tutkimuksen viitekehyksen. Edus-
kuntavaaliohjelmatutkimus tuo uutta tietoa siitä, minkälainen poliittisen kamppai-
lun ”väline” hyvinvointi, kansalaisuus, lapset, vanhukset tai nuoret puolueille ovat. 
Kun tutkitaan eduskuntavaaliohjelmia, niin tutkitaan puolueen tekemiä määrittely-
jä, rajauksia ja kontekstualisointeja. Eri puolueiden vaaleja varten laatimat ohjelmat 
muodostavat jännitteisen kentän, ja vaaliohjelmia tarkastelemalla voi tehdä näky-
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väksi puolueiden välistä poliittista ja ideologista kamppailua – tai puolueiden välistä 
yhtenäisyyttä, mikäli vaaliohjelmat eivät tuo esiin ideologisia eroavaisuuksia. Näky-
väksi tekeminen tapahtuu tarkastelemalla puolueiden tapaa puhua hyvinvoinnista, 
kansalaisista ja eri kansalaisryhmistä. Puhuessaan vaaliohjelmissaan hyvinvoinnis-
ta ja kansalaisuudesta puolueet rakentavat ja ikuistavat tiettyjä maailmankuvia. 
Samalla puolueet käyttävät valtaa: niillä on pääsy julkiseen keskusteluun ja ne pää-
sevät määrittelemään mitä julkisuudessa voidaan sanoa ja kuka sen saa sanoa. Ta-
vat puhua hyvinvoinnista ja kansalaisuudesta muodostuvat kuvaksi tavoiteltavasta 
todellisuudesta ja ne ohjaavat myös poliittista päätöksentekoa (ks. Sotkasiira 2018, 
18—19).

Tämä tutkimus tuo uutta ymmärrystä hyvinvointivaltion taustalla toimivien po-
liittisten puolueiden hyvinvointi- ja kansalaisuuskäsityksistä. Tutkimus täydentää 
aiempaa tutkimustietoa hyvinvoinnin ja kansalaisuuden määrittymisestä poliittisen 
kielenkäytön kontekstissa.  Eduskuntavaaliohjelmia lähestytään hyvinvointivaltion 
määrittelyistä käytävän kamppailun viitekehyksessä. Tutkijoiden huomio ei ole Suo-
messa viime aikoina suuntautunut puolueiden eduskuntavaaliohjelmiin, ja vaalioh-
jelmia on myös muualla kuin Suomessa tutkittu vähemmän kuin esimerkiksi poliitik-
kojen puheita (Breeze 2011). Kuitenkin esimerkiksi Iso-Britanniassa vaaliohjelmia on 
tarkasteltu nuorisopolitiikan (Chaney 2015a), turismin (Chaney 2015b) ja diskurssien 
(Breeze 2011) näkökulmista sekä tutkittu muun muassa sitä miten vaaliohjelmien 
teemat vastaavat äänestäjien tärkeinä pitämiin teemoihin (Allen & Bara 2017).

Sen sijaan hallitusohjelmia, työryhmien mietintöjä ja raportteja tai eduskunta-
keskusteluja (mm. Kantola 2006; Kananen 2008; Harrikari 2008; Saarinen, Salmen-
niemi & Keränen 2014; Koskinen & Saarinen 2019; Lindberg, Nygård, Autto, Rappe & 
Gichuhi 2020) on tutkittu laajemmin kuin vaaliohjelmia. Ilmeisesti eduskuntavaali-
ohjelmia ei ole aineistona tunnistettu osaksi poliittisen kielenkäytön areenoita tai 
ohjelmia on arvioitu pelkästään konsulttien laatimiksi tai politiikan teon asiakir-
joista irrallaan oleviksi. Voidaan myös kyseenalaistaa miten paljon vaaliohjelmat 
ohjaavat puolueen toimintaa vaalien jälkeen – ja jos eivät ohjaa, mitä merkitystä 
vaaliohjelmilla on. Tässä tutkimuksessa vaaliohjelmat otetaan ”tosissaan”; ne ovat 
elimellinen osa poliittista tekstintuotantoa – puolueet julkaisevat joka vaaleihin 
oman ohjelmansa – ja ne ovat julkisia dokumentteja, joita myös mediassa luetaan ja 
analysoidaan. Puolueet puhuvat vaaliohjelmissa hyvinvoinnista ja kansalaisuudes-
ta tietyillä sana- ja käsitevalinnoilla ja tietyllä ”sävyllä”. Jo tällä on merkitystä sille, 
miten hyvinvointi ja kansalaisuus Suomessa määrittyvät, vaikkei vaaliohjelmien si-
sältö suoraan siirtyisikään esimerkiksi lainsäädännöksi, suosituksiksi tai hallituksen 
ohjelmatekstiksi.

Väitöstutkimuksen aineistoksi rajautuivat neljän suurimman suomalaisen (vuo-
sien 2011, 2015 ja 2019 eduskuntavaalien tulosten mukaan) puolueen eduskuntavaa-
liohjelmat vaalivuosilta 1991—2019. Tarkasteltavana ovat (aakkosjärjestyksessä) 
Kansallinen Kokoomus r.p.:n (jäljempänä kokoomus), Perussuomalaiset r.p.:n (pe-
russuomalaiset), Suomen Keskusta r.p.:n (keskusta) ja Suomen Sosialidemokraatti-
nen Puolue r.p.:n (SDP) eduskuntavaaliohjelmat. Nämä puolueet ovat saaneet eni-
ten ääniä kaikissa 2010-luvun eduskuntavaaleissa ja ovat näin mitaten olleet neljä 
suosituinta puoluetta viimeisen vuosikymmenen aikana. Tutkimuksen ajalliseksi 
rajaukseksi muodostui eduskuntavaalivuodet vuodesta 1991 alkaen; tosin Perussuo-
malaiset r.p. perustettiin vuoden 1995 toukokuussa ja puolue osallistui ensimmäistä 
kertaa eduskuntavaaleihin vuonna 1999, joten perussuomalaisten osalta aineisto 
kattaa puolueen eduskuntavaaliohjelmat vuodesta 1999 alkaen. Viimeiset tutkimus-
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aineistossa mukana olevat vaaliohjelmat ovat vuoden 2019 eduskuntavaaliohjelmat. 
Kuitenkin ensimmäisen tutkimusartikkelin aineisto päättyy vuoden 2015 eduskunta-
vaaleihin (artikkeli julkaistiin vuonna 2017). Aineiston ajallinen rajaus 1990-luvun la-
man alkuun tuo väitöstutkimukseen kiinnostavan ja latautuneen näkökulman: tut-
kijoiden mukaan lama käynnisti koko hyvinvointivaltiopolitiikkaa ja kansalaisuutta 
sekä eri kansalaisryhmiä uudelleen määrittelevän ajanjakson Suomen lähihistorias-
sa. 

1990-luvun lama ravisteli suomalaisen yhteiskuntapolitiikan tekemistä pysyvästi: 
alkuvaiheessa julkisia menoja leikattiin ja hyvinvointivaltion palveluita ja etuuksia 
karsittiin. Julkisten hyvinvointimenojen leikkaus oli raju ja se pysäytti 30 vuotta jat-
kuneen sosiaalipolitiikan ja hyvinvointivaltion laajenemisvaiheen. Muutos oli myös 
pysyvä: hyvinvointivaltion kasvun tilalle asettui karsinta, rajoittaminen ja sopeutu-
minen. Hyvinvointivaltiossa on nähty 1990-luvun alun jälkeen lisäksi rakenteellisia 
uudistuksia ja hyvinvointivaltion paradigmaa on uudistettu siten, että on tähdätty 
talouden vauhdittamiseen ja yritysten kilpailukyvyn säilyttämiseen. (Kiander 2001, 
86—87; Julkunen 2001 & 2017.) 

Taloudellinen lama käynnisti myös hyvinvointivaltiokansalaisuuden sekä eri kan-
salaisryhmien uudelleenmäärittelyn. Taloudellisten ja poliittisten muutosten myö-
tä esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden elämään tuli uusia riskitekijöitä: pitkä-
aikaista turvattomuutta aiheutti muun muassa epävakaus työmarkkinoilla (Satka 
& Eydal 2004, 41–42). Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa kansalaisten kytkös 
poliittiseen järjestelmään ja harjoitettuun yhteiskuntapolitiikkaan tulee todeksi pit-
kälti hyvinvointipalveluiden kautta (Matthies 2017, 151). Lapset, vanhukset ja nuoret 
ovat niitä kansalaisryhmiä, jotka ovat useiden hyvinvointivaltion palveluiden ydin-
kohderyhmää (Häikiö, Aerschot & Anttinen 2011, 244; Ahosola & Henriksson 2012, 
244; Ahosola 2018). Tästä näkökulmasta on ymmärrettävää, että laman myötä alka-
nut hyvinvointipalveluiden karsinta ja muutokset palvelujärjestelmässä resonoivat 
näiden kansalaisryhmien määrittymiseen Suomessa.

Tutkimuksen aineisto kattaa melko pitkän aikavälin, lähes kolmekymmentä 
vuotta. Tutkimuksen keskiössä ei kuitenkaan ollut ajallisten muutosten tarkastelu 
sinänsä, vaan aineistoa käsiteltiin yhtenä ”massana” ei esimerkiksi vaalivuosittain 
tai -vuosikymmenittäin. Tämä rajaus perustuu aineiston ensimmäiseen läpilukuun, 
jonka perusteella muodostui käsitys, että vaaliohjelmateksteissä ei tapahdu radi-
kaaleja muutoksia 1990-luvulta 2010-luvulle tultaessa. Siksi vaaliohjelmien ajallista 
eksplisiittistä tarkastelua ei nostettu tutkimuksen keskiöön. Tutkimusartikkeleissa 
tehtiin kuitenkin katsaus teemoittain (hyvinvointi, hyvinvointivaltiokansalaisuus, 
lapset, vanhukset ja nuoret) vaaliohjelmien ajalliseen ulottuvuuteen ja päädyttiin 
samaan lopputulokseen, kuin ensimmäisen lukukierroksen perusteella: vaaliohjel-
missa ei tapahdu radikaaleja muutoksia vuosien varrella suhteessa hyvinvointipu-
heeseen, kansalaisuuspuheeseen tai lasten, vanhusten ja nuorten määrittymiseen, 
joitain painotusmuutoksia kylläkin (esim. kokoomuksen osalta suhteessa hyvin-
vointivaltiokansalaisuuteen, ks. tarkemmin Karjalainen, Pietilä & Ukkonen-Mikko-
la 2020). Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että mikäli tehtäisiin systemaattinen ai-
ka-analyysi, jossa keskiössä olisi tietyn teeman tai käsitteen esiintyminen tai muoto 
eri vuosien vaaliohjelmissa, etteikö myös ajallisia muutoksia käsitteiden käytössä 
vaaliohjelmista löytyisi.
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2. Tutkimuksen tavoite 
ja tutkimuskysymykset
Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten Suomen neljä suurinta 
puoluetta määrittelee eduskuntavaaliohjelmiensa kautta kantansa hyvinvointiin, 
kansalaisuuteen sekä lapsiin, vanhuksiin ja nuoriin. Väitöstutkimus tuo uutta tietoa 
siitä mitä ja miten vaaliohjelmissa puhutaan hyvinvoinnista ja kansalaisuudesta eli 
millä keinoilla ja argumenteilla vaaliohjelmissa rakennetaan tulkintoja hyvinvoin-
nista ja kansalaisuudesta ja mitä mahdollisia seurauksia näillä tulkinnoilla on.

Väitöstutkimuksessa eduskuntavaaliohjelmia lähestytään kriittisen diskurssiana-
lyysin keinoin ja hyvinvointivaltion määrittelyistä käytävän kamppailun viitekehyk-
sessä. Diskurssilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa johdonmukaista ja yhtenäistä 
puhetapaa hyvinvoinnista, hyvinvointivaltiokansalaisuudesta, lapsista, vanhuksis-
ta tai nuorista. Kielenkäyttö rakentaa todellisuutta: ei ole yhdentekevää, miten ja 
minkälaisilla käsitteillä puhutaan. Diskurssi on vaaliohjelmatekstistä muodostuva 
koherentti kokonaisuus, jossa voi tunnistaa yhtenäisiä piirteitä ja sen voi käsitteel-
listää yhtenäiseksi puhetavaksi tietystä teemasta. Eduskuntavaaliohjelmien tutki-
minen nimenomaan diskurssien näkökulmasta avaa mielenkiintoisen näkökulman 
vaaliohjelma-aineistoon: tällöin lähdetään liikkeelle siitä, että vaaliohjelmien puhe-
tavalla on merkitystä. Puolueiden käyttöönottamat tavat puhua hyvinvoinnista ja 
kansalaisuudesta ovat merkityksellisiä pelkästään siksi, että ne ovat tulleet käyt-
töönotetuksi. Kriittinen diskurssianalyysi mahdollistaa tarkastella aineistoa yhtenä 
osatekijänä todellisuuden määrittymisessä. Eli ne puhetavat, joita vaaliohjelmissa 
”viljellään” vaikuttavat osana muita (politiikka)tekstejä ja puhetapoja siihen, miten 
ymmärrämme hyvinvoinnin ja kansalaisuuden Suomessa. Diskursseja käyttöönot-
tamalla puolueet rakentavat ja ikuistavat tiettyjä maailmankuvia hyvinvoinnista 
ja kansalaisuudesta. Puolueet käyttävät valtaa pääsemällä käsiksi diskursseihin ja 
määrittelemällä mitä julkisuudessa voidaan sanoa ja kuka sen saa sanoa (ks. Fou-
cault 1972). 

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että hyvinvointivaltio, hyvinvoin-
tivaltiokansalaisuus sekä lapset, nuoret ja vanhukset kansalaisryhminä ovat kaikki 
olleet uudelleen määriteltävänä 1980—90-lukujen taitteesta alkaen. Yhteiskun-
tapolitiikan näkökulmasta on kiinnostavaa ja tarpeen tutkia, miten hyvinvointia, 
kansalaisuutta sekä diskursseja lapsiin, nuoriin ja vanhuksiin liittyen tuotetaan 
eduskuntavaaliohjelmissa, jotka ovat laajoja, julkiseen keskusteluun osallistuvia, 
poliittista valtaa käyttävien tahojen laatimia asiakirjoja. 

Tarkemmin ottaen tutkimuksessa tarkastellaan kolmea tutkimuskysymystä puo-
lueiden eduskuntavaaliohjelmien kautta: 1. Miten puolueet määrittelevät hyvinvoin-
tivastuuta eduskuntavaalien yhteydessä käytävässä vaaliohjelmakamppailussa, 2. 
Miten kansalaisten tarpeita ja kykyjä luonnehditaan hyvinvointivaltiosta käytävän 
kamppailun viitekehyksessä sekä 3. minkälaisina toimijoina lapset, vanhukset ja 
nuoret nähdään eduskuntavaaliohjelmissa ja minkälaista politiikkaa niiden välityk-
sellä tehdään. Lisäksi analysoidaan sitä, mitä seurauksia näillä määrittelyillä ja tul-
kinnoilla on.

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, siihen, kenen vastuulla puolueet määrit-
televät hyvinvoinnin olevan, haetaan vastausta kaikkien neljän tutkimusartikkelin 
avulla. Ensimmäisessä tutkimusartikkelissa tarkastellaan puolueiden käyttämää 
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kieltä suhteessa hyvinvointiin ja artikkelissa kysytään ”kuka kantaa vastuun hyvin-
voinnista”. Toisessa tutkimusartikkelissa tarkastellaan eduskuntavaaliohjelmien 
hyvinvointivaltiokansalaisuusdiskursseja ja avataan näkökulmaa siihen mistä puo-
lueet puhuvat silloin kun ne puhuvat kansalaisuudesta. Tutkimuksen kohteena on 
kansalaisen ja valtion suhde kansalaisen oikeuksien ja velvollisuuksien sekä oike-
udellisen siteen näkökulmasta. Tällöin tarkastellaan myös vastuuta: miten kansa-
laisten vastuu hyvinvoinnistaan rakentuu eduskuntavaaliohjelmissa; missä mitassa 
puhe kansalaisuudesta on puhetta vastuusta? Kolmannessa tutkimusartikkelissa 
analysoidaan tapoja, joilla puolueet kuvaavat eduskuntavaaliohjelmissaan lapsia 
ja vanhuksia sekä näiden toimijuutta. Vastuukysymystä tarkastellaan artikkelissa 
sekä siitä näkökulmasta kenen vastuulla lasten ja vanhusten hyvinvoinnin nähdään 
eduskuntavaaliohjelmissa olevan ylipäätään – ja kenen vastuulla on tuottaa lapsiin 
ja vanhuksiin kohdistuvat hyvinvointipalvelut. Neljäs tutkimusartikkeli keskittyy 
diskursseihin, jotka puolueet liittävät nuoriin. Eduskuntavaaliohjelmissa nuoriin ja 
nuorten hyvinvointiin liitetään monenlaisia huolia ja uhkia. Artikkelissa tarkastel-
laan sitä, kenen vastuulla puolueet katsovat näiden uhkien hallinnan ja niihin vas-
taamisen olevan.

Toiseen tutkimuskysymykseen, kansalaisten tarpeiden ja kykyjen luonnehdin-
taan, paneudutaan erityisesti tutkimusartikkelissa kaksi, kolme ja neljä. Se, miten 
kansalaisten ja eri väestöryhmien tarpeita ja kykyjä määritellään, vaikuttaa har-
joitettavaan yhteiskuntapolitiikkaan ja sillä on seurauksia eri kansalaisryhmien 
kannalta. Näin ollen artikkeleissa kaksi, kolme ja neljä paneudutaan niihin poten-
tiaalisiin seurauksiin, joita eri kansalaisryhmien ja heidän tarpeidensa ja kykyjensä 
määrittelyllä on. Artikkelissa kaksi näkökulma painottuu kansalaisen tarpeiden ja 
kykyjen tarkasteluun kansalaisen ja valtion suhteen kautta. Lasten ja nuorten tar-
peiden ja kykyjen määrittelemistä analysoidaan toimijuuden viitekehyksen avulla. 
Nuoriin liitettyjä tarpeita ja kykyjä puolestaan lähestytään nuoriin liitettyjen riskien 
ja huolien näkökulmasta.

Kolmatta tutkimuskysymystä – minkälaisina toimijoina lapset, vanhukset ja nuo-
ret nähdään eduskuntavaaliohjelmissa ja minkälaista politiikkaa niiden välityksellä 
tehdään – tarkastellaan artikkeleissa kolme ja neljä sekä sivutaan artikkeleissa yksi 
ja kaksi. Puolueet puhuvat lapsista ja vanhuksista puhuessaan yleisesti hyvinvoin-
nista ja kansalaisuudesta sekä myös eksplisiittisesti nostavat vaaliohjelmissaan kes-
kiöön diskursseja lapsista, vanhuksista ja nuorista. Puhuessaan eri väestöryhmistä 
puolueet samalla määrittelevät muun muassa niiden toimijuutta, spesifioivat viite-
kehyksen, jonka sisällä väestöryhmistä voi keskustella ja asettavat ehtoja näkökul-
mille, joiden kautta julkinen puhe lapsista, vanhuksista ja nuorista on mahdollista. 

Kuviossa 1 on hahmoteltu tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset sekä alku-
peräisten tutkimusartikkeleiden suhde tutkimuskysymyksiin.
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Tutkimuksen tavoite Tutkimuskysymykset Osatutkimusten tutkimuskysymykset 

Tarkastella, miten Suomen neljä 
suurinta puoluetta määrittelee 

eduskuntavaaliohjelmiensa 
kautta kantansa hyvinvointiin, 
kansalaisuuteen sekä lapsiin, 

vanhuksiin ja nuoriin. 

1. Miten puolueet
määrittelevät

hyvinvointivastuuta 
eduskuntavaalien yhteydessä 

käytävässä 
vaaliohjelmakamppailussa? 

2. Miten kansalaisten tarpeita ja
kykyjä luonnehditaan

hyvinvointivaltiosta käytävän
kamppailun viitekehyksessä?

3. Minkälaisina toimijoina lapset,
vanhukset ja nuoret nähdään
eduskuntavaaliohjelmissa ja
minkälaista politiikkaa niiden

välityksellä tehdään? 

Osatutkimus I: 

Mistä puolueet puhuvat silloin, kun ne puhuvat 
hyvinvoinnista? 

Osatutkimus II: 

1) minkälaisia ideologisia eroja neljän suurimman puolueen
eduskuntavaaliohjelmissa (vuosina 1991–2019) tuotetaan

suhteessa kansalaisten poliittisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin ja
velvollisuuksiin sekä 2) millaisia perusteluja käyttäen 

kansalaisen ja valtion välinen oikeudellinen side ja 
legitimiteetti vaaliohjelmissa tuotetaan? 

Osatutkimus III: 

Minkälaisia 1) passiivista toimenpiteiden kohteena olemisen 
tai 2) aktiivisen toimijuuden diskursseja eduskunta-

vaaliohjelmissa esiintyy suhteessa lapsiin ja vanhuksiin?  

Osatutkimus IV: 

Miten nuoriin kohdistuva huoli on valjastettu poliittiseen 
käyttöön, ja minkälaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja näiden 

ongelmien ratkaisuesityksiä nuorten välityksellä voidaan 
ilmentää? 

Kuvio 1. Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja niiden suhde alkuperäisiin osatutkimuksiin I-IV. 
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3. Hyvinvoinnin ja kansalaisuuden 
määrittyminen hyvinvointivaltios-
sa

Väitöstutkimuksen keskeiset käsitteet – hyvinvointi, kansalaisuus, lapset, van-
hukset ja nuoret – määrittyvät tässä tutkimuksessa eduskuntavaaliohjelma-ai-
neiston kautta. Toisin sanoen, analyysin avulla on paikallistettu eduskuntavaa-
liohjelma-aineistosta mistä puolueet puhuvat, kun ne puhuvat hyvinvoinnista, 
kansalaisuudesta tai eri kansalaisryhmistä ja taustoitettu tältä pohjalta tutkimus-
analyysiä. Väitöstutkimuksen viitekehys muodostuu suomalaisesta hyvinvointival-
tiokamppailusta, jossa 1990-luvun alusta lähtien hyvinvointivastuu ja hyvinvointi-
valtion rahoittaminen ovat olleet keskisiä kiistakysymyksiä. 

3.1 Hyvinvointi hyvinvointivaltiossa

Tutkimuskentällä on osoitettu hyvinvoinnin olevan moniulotteinen käsite, jolle ei 
ole universaalisti hyväksyttyä määritelmää ja toisaalta hyvinvoinnista on lukematon 
määrä tulkintoja, myös toisilleen ristiriitaisia. Hyvinvointiin liitetään yleisesti muun 
muassa näitä määritteitä ja mittareita: elämänlaatu, elinolosuhteet, tyytyväisyys 
elämään, köyhyys tai onnellisuus. Viime aikoina uusia hyvinvointiin liitettyjä mää-
ritelmiä ovat sukupuoli ja kestävyys. (esim. McGillivray & Clarke 2006, 3–4; Marte-
la 2018.) Suomalaiset tutkijat kuten Kestilä & Karvonen (2019, 9) ovat tunnistaneet 
hyvinvointikäsitteen laajentumisen: esimerkiksi ekologiset kysymykset globaalissa 
mittakaavassa sekä niiden seuraamukset ovat heidän mukaansa keskeisiä hyvin-
voinnin käsitteellistämisessä. Toisaalta väestönkasvu, liikkuvuus, ilmastonmuutos 
tai maailmantalouden heilahtelu vaikuttavat osaltaan hyvinvointiin (emt). Tätä 
näkemystä voi kuitenkin kyseenalaistaa sillä, että hyvinvointitutkimuksen pitkäs-
sä linjassa esimerkiksi ekologiset kysymykset ovat edelleen pienessä roolissa, muu-
tamia poikkeuksia (kuten Hirvilampi 2015) lukuun ottamatta. Yksi näkökulma ihmi-
sen hyvinvointiin on tarkoituksellisuus: Purjo (2010) toteaa, että ihmisellä on tahto 
tarkoitukselliseen elämään ja yhteisen hyvän edistämiseen. Tarkoituksellisuuden 
toteutumisen estyminen voi olla este myös ihmisen hyvinvoinnille. Yhteiskuntatie-
teellisestä näkökulmasta isot tapahtumat tai muutokset voivat haastaa hyvinvoin-
nin käsitettä: nähtäväksi jää miten viime vuosien koronapandemia ja sen kerran-
naisvaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja sosiaalisten ongelmien kasautuvuuteen 
muuttavat hyvinvointikäsitystämme ja sen tutkimusta.

Eduskuntavaaliohjelmien hyvinvointidiskurssien tutkiminen asettuu osaksi 
1990-luvun lamasta alkanutta määrittelykiistaa siitä, minkälaisin ehdoin suoma-
laista hyvinvointivaltiota pitäisi toteuttaa. 1990-luvun lama vaikutti kauttaaltaan 
suomalaiseen sosiaalipolitiikan toimintaympäristöön (Saari 2006, 37) ja johti siihen, 
että hyvinvointivaltion paradigmaa alettiin uudelleen muotoilla. Sosiaalipolitiikka 
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on muuttunut yksilön aktiivista vastuunottoa korostavaksi ja esimerkiksi terveyden-
huoltoa on markkinaistettu (Julkunen 2001; Kananen 2008; Siisiäinen, Kankainen & 
Luhtakallio 2014, 89; Julkunen 2017, 108). Toisin sanoen hyvinvointivaltion määrit-
telemisessä on lamasta alkaen painottunut puolueiden välinen ideologinen kamp-
pailu, jossa uutta suuntaa on haettu markkinoiden merkityksen vahvistumisesta 
ja julkisen sektorin aseman merkityksen heikkenemisestä (ks. Möttönen 2009, 60). 
Hyvinvointivaltion uudelleenmäärittely ei ole ollut vain suomalainen ilmiö, vaan se 
on koskenut laajasti kaikkia hyvinvointivaltioita. Muutoksia on nähty niin talouden, 
politiikan kuin (sosiaalisen) kansalaisuudenkin näkökulmista ja globalisaation lisäk-
si muutosvoimina ovat toimineet teknologian kehittyminen ja esimerkiksi kansal-
lisvaltioiden merkityksen kaventuminen. (Taylor-Gooby 2008, 14.) Lisäksi globali-
saatio on vauhdittanut talouden ja kilpailukyvyn nousua hyvinvointivaltiopolitiikan 
keskiöön. Esimerkiksi tehtaiden siirto Kiinaan 2000-luvun alussa toimi valtiollisen 
huolen herättelijänä Suomen kilpailukyvyn tilasta ja siitä, miten Suomi pärjää glo-
baaleilla markkinoilla (Brunila & Venho 2020, 200). 

Myös hyvinvointivaltion puhetavassa on tapahtunut muutos: hyvinvointivaltion 
käsite alkoi viimeistään vuosituhannen vaihteessa hävitä suomalaisessa poliitti-
sesta puheesta ja myös arkikielestä (Julkunen 2001) ja se on osin korvautunut hy-
vinvointiyhteiskunnalla (esim. Eräsaari 2000, 37; Kettunen 2003) tai jopa kilpailu-
kyky-yhteiskunnalla (Kettunen 2003; Fougner 2006; Kantola 2006). Epäiltiin, että 
hyvinvointivaltio katoaa käsitteenä kielestämme kokonaan (Julkunen 2017, 31). Näin 
ei kuitenkaan ole käynyt, vaan termi on käytössä edelleen sekä politiikan että tutki-
muksen kielessä. Julkunen (emt.) toteaa omalta osaltaan, että ”käsitteen säilyttä-
minen on eettinen kannanotto valtion hyvinvointitehtävien puolesta”, mikä on hyvä 
esimerkki kielenkäytön poliittisuudesta ja puhetapavalintojen seurauksista.

Hyvinvointivaltio vs. hyvinvointiyhteiskunta termien ”kamppailun” voi havai-
ta myös eduskuntavaaliohjelmista: joskaan hyvinvointivaltio ei ole hävinnyt koko-
naan kielenkäytöstä, on hyvinvointiyhteiskunta tai pelkkä yhteiskunta määrällisesti 
enemmän käytössä oleva käsite. Vaaliohjelmaretoriikka tekee kuitenkin huomatta-
van ja huomionarvoisen poikkeaman tutkimuskieleen verrattuna: yhteiskunta tai 
valtio -käsitteellä ei viitata vaaliohjelmissa koherentisti tiettyyn järjestelmään tai 
kokonaisuuteen vaan vaihdellen esimerkiksi perheisiin, julkiseen sektoriin, harras-
tuksiin tai palvelujärjestelmään.

Eduskuntavaaliohjelmatutkimuksen kannalta on oleellista, että suomalainen hy-
vinvointivaltio on vahva paradigma, jota vasten myös puoluepolitiikkaa tehdään ja 
poliittisia ohjelmia kirjoitetaan. Suomi luetaan perinteisesti osaksi pohjoismaista hy-
vinvointivaltiomallia, jonka Esping-Andersen (1990, 28) määrittelee järjestelmäksi, 
josta ”kaikki hyötyvät, kaikki ovat riippuvaisia ja kaikki tuntevat velvollisuudekseen 
maksaa”.  Pohjoismaisessa (tai sosiaalidemokraattisessa) hyvinvointivaltiomallissa 
kansalaiset ovat riippuvaisia järjestelmästä, mutta vastapainona riippumattomia 
markkinavoimista tai perheestä (emt). Tämän tutkimuksen aineisto ajoittuu vuo-
siin 1991—2019 eli kuten yllä on kuvattu, hyvinvointivaltion murroskaudeksikin ni-
mettyyn ajanjaksoon. Petersenia & Petersenia (2013) mukaillen on hyvä kuitenkin 
muistaa, että hyvinvointivaltion käsite ei ole minään aikakautena ollut selkeä, vaan 
kontekstisidonnainen ja epäselvä; se vain on ”jotain” – Julkusen (2017, 45) mukaan 
”lähinnä sosiaalista turvaa ja toimivia hyvinvointipalveluja” tai Hännisen ja kump-
paneiden (2019, 9) mukaan kompleksinen ja yhdistynyt suhdeverkosto.  Tästä huo-
limatta hyvinvointivaltion suunnasta käydään ikään kuin kansanäänestys neljän 
vuoden välein eduskuntavaaleissa: vaaleissa puolueiden välillä syntyy kamppailu 
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esimerkiksi hyvinvointivaltiorakenteiden määrittämisestä, muuttamisesta tai säi-
lyttämisestä (ks. Palonen 1987, 306). 

3.2 Kansalaisuus hyvinvointivaltiossa

Kansalaisuuden määrittely on lähes yhtä kompleksista kuin hyvinvoinnin määrit-
täminen. Kansalaisuutta on mahdollisuus lähestyä lainsäädännön kautta: Kansa-
laisuuslaki (16.5.2003/359) määrittelee kansalaisuuden yksilön ja valtion väliseksi 
lainsäädännölliseksi siteeksi, ”joka määrittää yksikön aseman valtiossa ja jolla mää-
ritetään yksilön ja valtion välisiä keskeisiä oikeuksia ja velvollisuuksia”. Isin & Wood 
(1999) jaottelevat kansalaisuuskäsitykset kolmeen poliittiseen perinteeseen: libera-
listiseen, kommunitaristiseen ja republikanistiseen. Liberalistisessa kansalaiskäsi-
tyksessä korostetaan yksilön etua, kommunitaristisessa mallissa korostuu yhteisön 
merkitys ja yhteinen hyvä ja republikaanisessa ajattelussa kansalainen näyttäytyy 
aktiivisena, poliittisena toimijana. Tosiasiassa kansalaisuuteen on lukemattomia 
muitakin näkökulmia, kuten kulttuurinen-, radikaali-, seksuaali- tai modernikansa-
laisuus. Joka tapauksessa kansalaisuus ei ole itsestään selvä tai ajallisesti stabiili 
ja siksi kansalaisuuden määrittymistä on oleellista tarkastella. Eduskuntavaalioh-
jelmissa kansalaisuus linkittyy hyvinvoinnin tavoin tiiviisti hyvinvointivaltioon. Näin 
ollen kansalaisuutta tarkastellaan tutkimuksessa hyvinvointivaltiokansalaisuuden 
näkökulmasta osana 1990-luvun alusta käynnistynyttä keskustelua suomalaisen hy-
vinvointivaltion määrittymisestä.

Kansalaisuuskäsitteellä on tehty politiikkaa jo 1900-luvun alusta saakka puolu-
eiden tuottamissa asiakirjoissa. Kansalaisuuden määrittely on liittynyt esimerkiksi 
kansalaisten oikeuksiin, tasa-arvokehitykseen ja valtion vallankäytön mekanismei-
hin. (Hyvärinen 2003, 83–84, 86–88.) Politiikan tekijöinä puolueet ovat keskiössä ja 
yhteiskunnassa merkittävä kansalaisen oikeuksien ja velvollisuuksien määrittäjä. 
Kunkin puolueen kansalaisuuskäsitys on yhteydessä puolueen ideologiaan (Johans-
son 2010; Hyvärinen 2003, 83–100) ja puolueet määrittelevät muun muassa edus-
kuntavaaliohjelmissaan suhdettaan kansalaisuuteen.

Hyvinvointivaltion kehityksellä ja kansalaisuuden määrittymisellä yhteiskunnas-
sa on yhteys: toisen maailmansodan jälkeen sosiaalisen kansalaisuuden idea muo-
toili omalta osaltaan hyvinvointivaltion ajatusta (Marshall 1950). Hyvinvointivaltion 
keskeiseksi periaatteeksi muodostui universalismi, joka määrittelee juuri kansalai-
sen oikeuksia ja velvollisuuksia (esim. Esping-Andersen 1990). Kansalaisen asema 
ikään kuin kääntyi päälaelleen: valtio on yksilöä varten eikä toisin päin. Tätä kehi-
tystä tukivat muun muassa kansalaisten perusoikeuksien sisällyttäminen valtio-
sääntöön 1900-luvun alkupuolella ja ihmisoikeussopimusten laatiminen 1900-luvun 
loppupuolella. (Sipponen 2000, 69.)1 

Kansalaisuuden määrittelyyn katsotaan tutkimusten mukaan tulleen muutos 
1980-luvun alusta lukien (Alasuutari 2006, 49, 57–58, 63): uusliberalistinen käänne 
on tuonut kansalaisuuden puhetavan keskiöön asiakkaan ja ”tavallisen kansalai-

1 On hyvä kuitenkin muistaa, että hyvinvointivaltiot ovat keskenään varsin eri-
laisia (esimerkiksi eri hyvinvointivaltioregiimit [Esping-Andersen 1990]) ja näin ollen 
myös suhde kansalaisuuden ja hyvinvointivaltion välillä vaihtelee.
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sen” näkökulman. Ihannekansalainen määrittyy uusliberalistisessa katsannossa 
vastuullisesti toimivana, rationaalisia valintoja tekevänä ja yrittäjämäisenä aktiivis-
ta itsehallintaa harjoittavana. Suomalainen sosiaalipolitiikka on muuttunut kaut-
taaltaan yksilön aktiivista vastuunottoa korostavaksi. (Rose 1996; Julkunen 2001; 
Kananen 2008; Siisiäinen ym. 2014, 89.) Kilpailutalouden logiikan voimistuessa 
hyvinvointivaltiossa, käsitys kansalaisen ja valtion suhteesta on myös muuttunut: 
keskeisintä onkin valtion hyvinvointi, jonka takaamiseksi tarvitaan hyvinvoivia kan-
salaisia (Saarinen, Salmenniemi & Keränen 2014). Samalla valtiosta on tullut val-
mentaja, joka motivoi ja kannustaa kansalaisiaan. Politiikan tavoitteena on ohjata 
ja kannustaa aktiivikansalaista oikeaan suuntaan. Ihannekansalaisuuteen liitetään 
toimeliaisuus ja se, että tämä mahdollistaa hyvinvointivaltion palvelut jatkossakin 
universalismin mukaisesti kaikille kansalaisille. (Kantola 2006, 169–173; Koskinen 
& Saarinen 2019.) Suhteessa ikäihmisiin tämä näkyy esimerkiksi niin, että kunnan 
tehtäväksi määrittyy uudella tavalla luoda olosuhteet, joissa ikääntyvät ottavat itse 
vastuuta hyvinvoinnistaan – perheenjäsentensä, läheisten ja verkostojen avulla. 
Muutoksen tavoitteeksi määrittyvät tällöin yksityisten kansalaisten kykyjen tulok-
sellinen hyödyntäminen ja kehittäminen. (Häikiö ym. 2011.)

3.3 Lapset, vanhukset ja nuoret 
hyvinvointivaltiossa

Tässä tutkimuksessa lapset, vanhukset ja nuoret ja niihin liitettyjen diskurssien tut-
kiminen on kiinnitetty hyvinvointivaltiosta käytävään keskusteluun: Hyvinvointival-
tion kansalaisuusryhmistä erityisesti lasten ja vanhusten sekä nuorten voi tulkita 
olevan ikänsä ja elämäntilanteensa vuoksi hauraassa asemassa (ks. esim. Häkli & 
Kallio 2016, 307) ja siksi kansalaisuuteen liittyvien vallankäytön mekanismien koh-
teita. 

Yllä kuvattuun laajempaan kansalaisuus- ja yksilöiden toimijuuskeskusteluun 
liittyen yhtä lailla lapsuus- ja vanhuustulkinnat ovat olleet 1980-luvulta alkaen 
muutoksessa: lapset ja vanhukset tulkitaan yhä enemmän toimijoiksi ja osallistujik-
si yhteiskunnassa (Alanen 2009, 22; Häikiö ym. 2011, 241; Turja & Vuorisalo 2017, 45). 
Aiemman tutkimuksen mukaan lapsuudesta ja vanhuudesta ei kuitenkaan puhuta 
yhteiskunnassa ainakaan pelkästään uusliberalistisin tai tuottavuuteen liittyvin 
käsittein, vaan keskiössä on ennemminkin lapsuuden ja vanhuuden arvostaminen 
sellaisenaan, arvokkaana elämänvaiheena. Lapsien ja vanhusten koetaan antavan 
osansa yhteiskuntaelämään ja heidät ymmärretään yhä enemmän yhteisöjen täy-
sivaltaisiksi jäseniksi, aktiivisiksi ja vastuullisiksi kansalaisiksi. (Corsaro & Molinari 
2001, 180; Alanen 2009, 176; Häikiö ym. 2011; Jyrkämä 2001; Ukkonen-Mikkola 2011, 
168–170.)

Lasten ja vanhusten sekä nuorten elämää kehystävät erilaiset institutionaaliset 
palvelut, kuten varhaiskasvatus, koulu sekä erilaiset sosiaali- ja terveyspalvelut 
(Alanen & Bardy 1990, 13, 16; Alanen 2009, 12–14) ja esimerkiksi hallitusohjelmissa 
lapsista ja perheistä puhutaan pitkälti tulonsiirtojen ja palveluiden kautta (Lindberg 
ym. 2020, 268). Palvelujärjestelmää voi pitää jopa suomalaisen hyvinvointivaltion 
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ytimenä ja lapset, vanhukset, nuoret ja yhteiskunta kohtaavat näiden palveluiden 
piirissä (Anttonen & Sipilä 2010; Häikiö 2010). Hallitusohjelmatutkimuksesta tiede-
tään, että poliittiset linjaukset vaikuttavat Suomessa hallitusten tulkintoihin lasten 
ja perheiden hyvinvoinnista. Poliittiset painotukset näkyvät muutoksina hallitusoh-
jelmissa hallituksen vaihtuessa ja ideologiset muutokset realisoituvat esimerkiksi 
näkemyksissä perheiden roolista tai siinä rahoitetaanko vaalikaudella universaaleja 
vai selektiivisiä palveluita. (Lindberg ym. 2020.)

Myös määritelmät nuorista ovat olleen murroksessa 1980–90-lukujen taitteesta 
alkaen ja Harrikari (2008, 14–15) kutsuu 1990-luvun alkua Suomessa vedenjakajak-
si: suhteessa nuoriin ja nuoruuteen alkoi uusi riskipolitiikan ajanjakso, joka eroaa 
1960—90-luvuilla vallinneesta hyvinvointipolitiikasta. Muutosta voi luonnehtia 
myös niin, että julkiseen keskusteluun ilmestyi aiempaa ongelmapainotteisem-
pi tapa ymmärtää lapsuus ja nuoruus (Strandell 2012, 12). Samaan aikaan nuoriin 
kohdistuvien poliittisten intressien määrä ja laatu kasvoivat merkittävästi, voidaan 
puhua kasvavan huolen ja vastuuttavan järjestyksenpitopolitiikan ajasta. Konkreet-
tisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi poliittisessa keskustelussa sitä, että huoleen, 
pelkoon ja tunteisiin vetoavat teemat ovat saaneet tilaa entistä enemmän. (Harri-
kari 2008.)

Samoin kuin muutokset kansalaisuustulkinnoissa sekä lapsuuden ja vanhuu-
den tulkinnoissa, tutkijat liittävät myös muutokset nuorten hallinnan muutoksis-
sa 1990-luvun alun lamaan ja siitä seuranneeseen hyvinvointivaltion aineelliseen, 
institutionaaliseen ja moraaliseen muutokseen (Satka ym. 2011, 7). Laman johdosta 
tehdyt leikkaukset julkisiin palveluihin vaikuttivat myös nuoriin ja lisäksi näkemyk-
set lapsuuden ja nuoruuden muutoksista ja näiden muutosten vahingollisista seu-
rauksista nostivat esiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvan huolen ja hallinnan tarpeen 
(Strandell 2012, 12).  Samaan aikaan lapsiin ja nuoriin on alettu investoida ja nähdä 
lapsuus ja nuoruus taloudellista kasvua ja kilpailukykyä edistävänä sosiaalisena pa-
nostuksena. Nuoriin kohdistuvan poliittisen kiinnostuksen voi tulkita lisääntyvän 
tilanteessa, jossa valtion on huolehdittava kilpailukyvystään (Strandell 2012; Sipilä 
2011; Harrikari 2011, 319). 

Samaan aikaan lasten ja nuorten elämään on vaadittu kontrollia ja puuttumista 
Suomessa (Harrikari 2008). Tämä on yhtenevä tendenssi laajemminkin maailmalla: 
rankaisuhalukkuuden kasvua on nähty muun muassa angloamerikkalaisissa analyy-
seissä (Hogeveen 2005; Faucher 2009). Pohjoismaissa on vaadittu nuoriin kohdistu-
vaa nollatoleranssia, ulkonaliikkumiskieltoja ja kollektiivisia kotiintuloaikoja (Saa-
rikkomäki & Kivivuori 2013, Satka ym. 2011). Suomessa kontrollinäkökulman lisäksi 
on haettu institutionaalisia ratkaisuja, joista yksi esimerkki on julkisesti rahoitettu 
iltapäiväkerhotoiminta (Strandell 2012, 37). 
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4. 2010-luvun suosituimmat 
suomalaiset puolueet 
ja puoluekentän muutos
Jokaisella puolueella on oma identiteettinsä, omat juurensa ja aatteelliset lähtökoh-
tansa (esim. Paloheimo & Wiberg 1997, Paloheimo & Sundberg 2005). Seuraavaksi 
esitellään lyhyesti aakkosjärjestyksessä puolueet, joiden eduskuntavaaliohjelmia 
tässä tutkimuksessa tarkasteltiin.

Kansallinen Kokoomus r.p. syntyi sisällissodan jälkeen 1918, jolloin hallitusmuo-
don määrittely muodostui ajankohtaiseksi yhteiskunnalliseksi konfliktiksi (Mickels-
son 2015, 76). Kokoomuksen historiassa voi tunnistaa useita aatekehityksen vaihei-
ta: puolueen alkuvaihe oli vanhasuomalaisten aloittama sosiaalireformistinen kausi, 
jota seurasi 1920-luvulta alkaen konservatismin vaihe ja sotien jälkeen 1950-luvulla 
painottui uuskonservatismin aika. 1960-lukua kuvataan eettisen individualismin 
ajaksi, joka jatkui 1970-luvulla. (Salokorpi 1989.) Kokoomusta voisi viimeisten vuo-
sikymmenten aikana kuvata maltilliseksi oikeistopuolueeksi, jonka ideologisessa 
keskiössä ovat individualismi ja moderni talousliberalismi. Puolueen pitkä opposi-
tiotaival päättyi hallitusvastuuseen 1987 eduskuntavaalien jälkeen. Vaikka puolue 
on muuttunut ”kypäräpappipuolueesta” moderniksi oikeistopuolueeksi, ovat kon-
servatiiviset arvot, kuten uskonto ja maanpuolustus, yhä mukana puolueen ideolo-
giassa. (Mickelsson 2015, 301—304; Vares 2017.) 

Verrattuna muihin puolueisiin kokoomuksessa on jäsenenä suhteellisen paljon 
alle 30-vuotiaita; sen sijaan puolueen jäsenrakennetta yhdistää muiden puolueiden 
kanssa miesvaltaisuus (jäsenistä 61,9 % miehiä). Jäsenistä eläkkeellä on yli 30 %, 
mutta myös työssäkäyvien jäsenten osuus on verrattain korkea ja työttömiä jäse-
niä on vain alle kolme prosenttia. Puolueen jäsenten sosioekonominen asema on 
poikkeuksellisen korkea, lähes 57 % työssäkäyvistä jäsenistä työskentelee ylemmän 
toimihenkilön tehtävissä. Myös yrittäjien osuus on suuri, lähes neljäsosa työssäkäy-
vistä jäsenistä. Jäsenet ovat myös pääosin erittäin hyvätuloisia ja korkeasti koulu-
tettuja. (Koiranen, Koivula, Saarinen & Räsänen 2017, 20–21.) 

Kokoomus korostaa olevansa aatepuolue, eikä rajaa toimintaansa minkään tie-
tyn yhteiskuntaluokan etujen ajamiseen (Paloheimo & Sundberg 2005). Vuoden 2015 
eduskuntavaalien äänestäjätutkimuksen mukaan kokoomusta kannattavat tänä 
päivänä erityisesti markkinataloutta, yrittäjyyttä ja alhaista verokantaa korostavat 
ylemmät toimihenkilöt ja johtajat (Westinen 2016, 268–269). Kokoomuksen kanna-
tus eduskuntavaaleissa 1991—2019 on vaihdellut alle tai yli 20 prosenttiyksikön, 
vuoden 2019 vaaleissa kokoomus sai 17,0 % annetuista äänistä (Isotalo, Järvi, von 
Schoultz & Söderlund 2019). Vuodesta 1995 kokoomuksen jäsenmäärä oli laskenut 
47 000 jäsenestä 34 000 jäseneen vuonna 2018 (Koivula 2019, 41).

Perussuomalaiset r.p. perustettiin vuonna 1995 Suomen Maaseudun Puolueen 
konkurssin jälkeen. Puolueella on vahva protestipuolueen leima ja kannattajia yh-
distää tyytymättömyys päättävässä asemassa olevia kohtaan. Perussuomalaisten 
ideologissa linjauksissa korostuvat kansa, isänmaallisuus ja eliitinvastaisuus. (Mi-
ckelsson 2015, 315–316, Paloheimo & Sundberg 2005.) Perussuomalaisten ideologia 
(ja vaaliohjelmat) ovatkin sekä heidän itsensä että tutkijoiden mukaan (oikeisto)
populistisia (esim. Railo & Vares 2011).  Populismiin liittyy käsitys aidosta kansasta. 
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Populismi on muuntautumiskykyinen ilmiö, joka muuntautuu poliittisen tilanteen 
myötä ja on sidoksissa aikaan ja ympäristöön. Populismi asettuu vastustamaan kul-
loisenkin edustuksellisen politiikan instituutioita ja käytäntöjä (Taggart 2000, Mül-
ler 2017). Kansainvälisesti on tunnistettu myös populistinen hyvinvointivaltiokritiik-
ki, jossa sosioekonomisesti heikossa asemassa olevat kritisoivat hyvinvointivaltiota. 
Tämän kritiikin voi tulkita olevan paradoksaalista, sillä juuri heikossa sosioekonomi-
sessa asemassa olevat hyötyvät hyvinvointivaltion palveluista ja tulonsiirroista. Il-
miötä on selitetty sillä, että populismissa tehdään tiukka vastakkainasettelu rehel-
listä työtä tekevien, ”ahkerien työläisten” ja ”petollisen eliitin” sekä ”järjestelmän 
hyväksikäyttäjien” välillä. Puhutaan myös ”modernisaatiohäviäjistä”, joiden katke-
ruus purkautuu hyvinvointivaltiokritiikkinä. (van Hootegem, Abts & Meuleman 2021, 
125.) 

Perussuomalaisiin liitetään EU-vastaisuus ja maahanmuuttokriittisyys – ja maa-
hanmuuton osalta Jussi Halla-ahon valinta puolueen puheenjohtajaksi vuonna 2017 
nosti teeman aiempaa näkyvämmin esille. Halla-ahon seuraajaksi vuonna 2021 valit-
tu uusi puolueen puheenjohtaja Riikka Purra ei poikkea edeltäjänsä linjasta, vaan on 
valintansa jälkeen tuonut esiin yhä näkyvämmin ja selkeämmin puolueen maahan-
muuttovastaista politiikkaa sekä nimennyt maahanmuuttoteeman nimenomaisesti 
erottavan perussuomalaiset muista suomalaisista puolueista (Perussuomalaisten 
Riikka Purran linjapuhe 15.8.2021).

Perussuomalaiset puolueen jäsenistö on verrattain nuorta ja keski-ikä on vihrei-
den jälkeen toiseksi matalin, 59,9 vuotta. Perussuomalaiset on hyvin miesvaltainen 
puolue (jäsenistä noin 75 % miehiä), myös muihin puolueisiin verrattuna. Eläkeläis-
ten osuus jäsenistöstä on merkittävä (noin kolmasosa) ja noin puolet on työssäkäy-
viä. Huomioitavaa on, että muihin puolueisiin verrattuna työttömien osuus on koh-
talaisen suuri ja opiskelijoiden osuus pieni. Perussuomalaisiin kuuluu melko paljon 
yrittäjiä. Puolueen jäsenet eivät ole kovinkaan korkeatuloisia. (Koiranen ym. 2017, 
19–20.) EU-vastaisuus näkyy puolueen kannattajissa: vuoden 2019 eduskuntavaali-
en perussuomalaisista ehdokkaista suurin osa (74 %) koki, että EU-jäsenyys on ollut 
Suomelle enimmäkseen kielteinen asia ja samoin valtaosa oli sitä mieltä, että yh-
dentyminen on jo mennyt liian pitkälle (Isotalo & Järvi 2020, 190–191, 193).

Vaikka maahanmuuttovastaisuus on yhdistänyt puolueen äänestäjiä koko 
2010-luvun, vähemmistövastaisuus ei kuitenkaan yhdistä kaikkia perussuomalai-
sia äänestäneitä, vaan ennemminkin heitä yhdistää pessimismi tulevaisuutta koh-
taan sekä yhteiskunnan kehityssuunnan vierastaminen ja tyytymättömyys useisiin 
eri asioihin (vrt. aiemmin mainittu ”modernisaatiohäviäjät”).  Ennen muuta tutkijat 
selittävät perussuomalaisten suosion nousua ja vakiintumista puolueen kyvyllä mo-
bilisoida äänestäjiä. (Westinen, Pitkänen & Kestilä-Kekkonen 2020, 323, 326—327.)

Perussuomalaisten kannatus oli yksi prosenttiyksikkö vuoden 1999 eduskunta-
vaaleissa, mutta vuoden 2011 vaalit merkitsivät suurvoittoa puolueelle kannatuksen 
ollessa tuolloin 19,1 prosenttiyksikköä. Vuoden 2019 vaaleissa puolue sai 17,5 pro-
senttia annetuista äänistä. (Isotalo ym. 2019.) Perussuomalaisten jäsenmäärä oli 
vuonna 2004 2000, mutta kasvoi vuoteen 2018 mennessä 11 000:teen (Koivula 2019, 
41).

Suomen Keskusta r.p. syntyi 1906 ajamaan agraariväestön asiaa. SDP:n ei koettu 
edistävän itsenäisten talonpoikien etuja ja eri puolilla Suomea syntyi aloitteita maa-
laisväestön oman puolueen perustamiseksi. Maalaisliitto syntyikin ikään kuin kah-
dessa paikassa yhtä aikaa vuonna 1906: Suomen Maalaisväestön Liitto perustettiin 
Oulussa ja Etelä-Pohjanmaan Nuorsuomalainen Maalaisliitto Vaasassa. Puolueet 
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yhdistyivät kahden vuoden päästä 1908 Maalaisliitoksi. Puolueen nimi vaihdettiin 
vuonna 1965 Keskustapuolueeksi ja vuonna 1988 Suomen Keskustaksi. Puolue luet-
tiin historiallisesti porvaripuolueiden ryhmään, pääpainotuksena maaseutua koske-
vat asiat. Toisaalta puolueen ohjelmissa oli muita porvaripuolueita voimakkaampi 
uskonnollinen ja sivistyksellinen painotus. (Mickelsson 2007, 80—81; Mickelsson 
2015, 68–69.) Keskusta ei ole jäänyt vain maaseudun väestön puolueeksi – vaikka 
sen jäsenmäärä on vähentynyt ja kannatus heitellyt, kaupungistumiskehitys ei ole 
pyyhkinyt puoluetta pois suomalaisen politiikan kentältä. Yksi syy tähän on keskus-
tan yleispuolueistuminen, jonka Arter (2001) paikallistaa alkaneen 1960-luvun alku-
puolella ja johon linkittyy myös puolueen nimenvaihto. Teknologiakehitys ja raken-
neuudistus vaikuttivat maaseutukeskeisen elämäntavan katoamiseen ja se haastoi 
myös keskustan muotoilemaan politiikkaansa. Myös kaikki muut pohjoismaiset 
agraaripuolueet kehittyivät yleisiksi keskustapuolueiksi (ibid). Kun tarkastellaan 
keskustapuolueen jäsenistöä, puolue näyttäytyy edelleen maaseudun etujen ajaja-
na (Saarinen, Koivula, Koiranen & Sivonen 2018, 141), mutta kannattajakunta ei ole 
selvärajainen: puolueiden jäsenistön välillä voidaan tänä päivänä hahmottaa yhä 
moninaisempia jakolinjoja, jotka kytkeytyvät prekarisaatioon, postmaterialismiin, 
rakennemuutokseen ja populismin nousuun (Westinen 2015; Norris & Inglehart 
2019). Keskustan jäsenistö on melko iäkästä (jäsenistöstä 51 % eläkeläisiä) ja mies-
ten osuus puolueen jäsenistä on korkea (58 %). Työssäkäyvistä jäsenistä maanvil-
jelijöinä toimii noin viidennes. Keskustan jäsenet ovat muiden puolueiden jäseniin 
verrattuna keskituloisia. (Koiranen ym. 2017, 18—19.)

Keskustapuoluetta voi perustellusti kuvailla resilienssiksi toimijaksi: se, että 
maanviljelijöiden puolueeksi perustettu toimija saa yli 20 % kannatuksen vaaleissa 
ja lunastaa suurimman puolueen paikan myös 2000-luvulla on merkittävä saavutus 
(Arter 2001, 59–95). Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa keskustan äänestäjäkunnas-
sa korostuu kotia, kotiseutua ja perinteisiä arvoja korostava kuva (Westinen 2016, 
268–269). Keskustan kannatus eduskuntavaaleissa on vaihdellut 1991—2019 24,8 
prosenttiyksikön (vuoden 1991 eduskuntavaalit) ja 13,8 prosenttiyksikön välillä (vuo-
den 2019 eduskuntavaalit) ollen yleisesti kuitenkin yli 20 prosenttiyksikön (Isotalo 
ym. 2019). Keskustan jäsenmäärä oli vielä vuonna 1995 257 000, mutta oli pudonnut 
vuoteen 2018 mennessä 102 772:teen (Koivula 2019, 41).

SDP perustettiin vuonna 1899 Turussa Suomen Työväenpuolueen nimellä. Ny-
kyinen nimi, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., otettiin käyttöön vuonna 
1903. Puolue perustettiin nimensä mukaisesti ajamaan työväen (teollisuustyövä-
estö, torpparit ja tilaton väestö) asiaa ja 1900-luvun alun tavoitteina olivat muun 
muassa kahdeksan tunnin työpäivä ja tuotantovälineiden siirtäminen yhteiskunnan 
haltuun. (Mickelsson 2015, 60–61, 67, Stenius 2003, 351.) 1920-luvulta ensimmäiseen 
maailmansotaan saakka puolue oli oppositiossa sekä valkoista Suomea että kom-
munisteja vastaan. 1930-luvun ohjelmassa korostui puolueen tahto mahdollisim-
man täydelliseen valtiolliseen kansanvaltaan. SDP luotti ennen muuta parlamen-
taariseen reformipolitiikkaan. (Mickelsson 2007, 74, 113, 115, 157.) Työväenpuolueen 
perinne näkyy SDP:n kannattajakunnassa (Westinen 2016, 268). SDP:n kannatus on 
tarkasteluajanjaksolla 1991—2019 ollut korkeimmillaan vuonna 1995 (29,3 %) ja vuo-
den 2019 vaaleissa puolue sai 17,7 % annetuista äänistä (Isotalo ym. 2019). Puolu-
een jäsenmäärä oli vuonna 1995 70 000 jäsentä ja vuonna 2019 noin 38 000 jäsentä 
(Koivula 2019, 41). SDP:n jäsenet ovat iäkkäimpiä, kun suomalaisia puolueita verra-
taan keskenään ja miesten osuus on suuri (60,5 % jäsenistä). Mikäli puoluetta tar-
kastellaankin jäsenistön rakenteen perusteella, se näyttäytyy eläkeläispuolueena. 
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Yrittäjien osuus on vajaa kahdeksan prosenttia jäsenistöstä. Kun SDP:n jäsenistön 
tulotasoa verrataan muihin puolueisiin, ovat puolueen jäsenet hyvin keskituloisia. 
Koulutukseltaan jäsenet ovat hieman keskitason alapuolella. (Koiranen ym. 2017, 
21—22.)

1900-luku Euroopassa oli pitkälti luokkapuolueiden ja luokkaäänestämisen aikaa: 
työväestö äänesti vasemmistopuolueita ja keski- ja yläluokka oikeistopuolueita. Vii-
meisinä vuosikymmeninä tämä on kuitenkin muuttunut ja nykyisin yhteiskuntaluok-
ka ei välttämättä enää määritä henkilön äänestyskäyttäytymistä. (Nieuwbeerta & 
Ultee 1999.) Myös Suomessa perinteiset luokkapuolueet – keskusta, kokoomus, SDP 
– ovat sittemmin yleispuolueistuneet. Näin leimallisista luokkapuolueista on tullut 
toimijoita, jotka tavoittelevat yhä laajempaa kannattajakuntaa, myös luokkansa 
ulkopuolisista äänestäjistä. (Katz 2013; Koiranen, Koivula, Mickelsson & Saarinen 
2019, 311.) 

Perussuomalaiset mielletään niin sanotuksi uudeksi puolueeksi, jonka syntyyn 
on vaikuttanut yleisten yhteiskunnallisten politiikkakysymysten muutos: sosioeko-
nominen ulottuvuus on edelleen ideologisesti merkittävä jakolinja, mutta sen lisäksi 
muun muassa ilmastonmuutos, siirtolaisuus, globalisaatio, nationalismi ja maahan-
muuttovastaisuus jakavat poliittista kenttää. Suomessa lisäksi arvoliberalismi ja 
-konservatismi sekä EU-kysymykset ovat keskeisiä uusia jakolinjoja. (Mattila & Rau-
nio 2006; Karvonen 2014; Koiranen ym. 2019, 310–311; Norris & Inglehart 2019, 44–49; 
Mannerström, Muotka, Leikas & Lönnqvist 2020.) Vuoden 2019 eduskuntavaaleja 
käsittelevässä tutkimuksessa merkittäviksi äänestäjien mielipiteitä jakaneiksi ky-
symyksiksi tunnistettiin ympäristökysymyksen lisäksi seksuaalisten vähemmistöjen 
oikeudet (Suuronen, Grönlund & Siren 2020, 277).

Samaan aikaan kun keskustan, kokoomuksen ja SDP:n on tulkittu yleispuolueis-
tuneen, on niiden kannatus ja varsinkin jäsenmäärät laskeneet vuodesta 1991 (Iso-
talo ym. 2019; Koivula 2019); sen sijaan perussuomalaiset on kuluneen kymmenen 
vuoden aikana noussut neljänneksi ”suureksi puolueeksi” SDP:n, kokoomuksen ja 
keskustan rinnalle. Perussuomalaisten suosion nousu on tapahtunut osana länsi-
maissa syntyneitä uuskonservatiivia, populistia liikkeitä. (Karvonen 2014; Koiranen 
ym. 2019, 310–311; Norris & Inglehart 2019, 44–49.) Krastev (2017; 2019) väittää, että 
suurin selitys populismin nousulle on ympäri Eurooppaa tapahtunut maaseudun 
tyhjeneminen ja siitä syntynyt muutos elämäntyyleissä. Epävarmuus liittyy erityi-
sesti demograafiseen lisääntymiskyvyn ongelmaan, mistä aiheutuu konservatiivis-
ten perhearvojen esiinnousun lisäksi muun muassa paternalismia (Krastev & Hol-
mes 2019; Palonen 2020). 

Perussuomalaisten suosion nousun myötä on alettu puhua suomalaisen puo-
luekentän fragmentoitumisesta (Koivula 2019, 19); varsinkin, kun perussuomalais-
ten painoarvo kasvoi puolueen lähdettyä mukaan hallitustyöskentelyyn vuoden 
2015 vaalivoittonsa jälkeen. Suomalaisen puoluekentän epäyhtenäistyminen on 
tapahtunut samaan aikaan vuonna 2008 alkaneen taloudellinen taantuman kanssa 
(taantumasta esim. Gulan, Haavio, & Kilponen, 2014) ja talouskriisi aloittikin jälleen 
uuden – poliittisesti mielenkiintoisen – periodin, jota Julkunen (2017, 318) kutsuu 
”eurooppalaisen talouskurin ja sosiaalipolitiikan ankaraksi ajaksi”. Toinen merkit-
tävä yhteiskunnallinen tapahtuma, jonka voi tulkita heijastelevan myös politiikan 
suuntaan ja puolueiden kannatukseen, on vuonna 2015 tapahtunut suuri kasvu tur-
vapaikanhakijoiden määrässä Euroopassa ja myös Suomessa (ks. Sarvimäki 2017, 1). 
Vuoden 2019 eduskuntavaalitutkimuksessa todetaan, että ”Suomen puoluejärjes-
telmä on myllerryksessä”: SDP saavutti 2019 pääministeripuolueen aseman alle 18 % 
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kannatuksella, mikä on eduskuntavaalien historiassa erittäin poikkeuksellinen tulos 
(Borg, Kestilä-Kekkonen & Wass 2020, 54).

Suomessa kaikki puolueet ovat ideologiastaan riippumatta olleet melko koheren-
tisti hyvinvointivaltion kehittämisen kannalla toisen maailman sodan jälkeen. Malli 
on rakennettu pitkälti vasemmistopuoluevetoisesti (esim. Outinen 2017; Julkunen 
2017, 48), mutta myös muut puolueet ovat tukeneet johdonmukaisesti hyvinvointi-
valtiomallin rakentumista Suomeen. Poliittisten puolueiden rinnalla hyvinvointival-
tion muotoilusta ovat vastanneet työväen- ja ammattiyhdistysliike, mutta niin, että 
myös työnantajien intressit ovat tulleet huomioiduiksi (Julkunen 2017, 93). Vasem-
mistopuolueiden lisäksi keskustapuolue on ollut merkittävässä roolissa suomalai-
sen hyvinvointivaltion syntymissä ja juurtumisessa: vielä ennen sotia maalaisliitto 
kannatti kireää rahapolitiikkaa ja niin sanottua yövartijavaltiota. Mutta sotien jäl-
keen maalaisliiton politiikka alkoi muuttua ja esimerkiksi vuonna 1954 SDP ja maa-
laisliitto muodostivat Kekkosen viidennen hallituksen, jonka ohjelmaa kuvataan 
maalaisliiton osalta ”äkkikäännökseksi”. (Uljas 2012, 132—133.) Myös kokoomus 
katsoi sodan jälkeen sosiaaliturvan lisäämisen ja yhä paremman elintason takaa-
misen tärkeäksi kaikille yhteiskuntaluokille – puolueessa Suomen katsottiin olevan 
sodan jälkeen ahdingossa ja sosiaalipolitiikan katsottiin olevan tie siitä ulos. Lisäksi 
kokoomusten kannattajien kannalta on oleellista, että myös keskiluokka on hyö-
tynyt hyvinvointivaltion kehittämisestä. (Smolander 2000, 42, 52.) Kaikki puolueet 
ovat tietyllä tavalla kannattaneet sosiaalireformista ajatusta ja heikossa asemassa 
olevien aseman parantaminen julkisen palvelujärjestelmän avulla on sopinut kaikil-
le puolueille. Huomionarvoista on myös, että kommunistit ovat olleet hallituksissa 
mukana sotien jälkeen ja niillä on oma merkityksensä suomalaisen hyvinvointival-
tiomallin synnyssä.

Sodanjälkeisiä vuosia 1980-luvun loppuun saakka voi luonnehtia hyvinvointival-
tion rakentamis- ja laajenemisvaiheena (mm. Julkunen 2017, 43) – ja malli on omak-
suttu niin kokonaistavaltaisesti, että hyvinvointivaltiosta on tullut Suomelle elintär-
keä ja osa identiteettiämme (Haavisto & Kiljunen 2011, 91).



- 30 -

5. Tutkimusaineisto ja tutkimus-
menetelmät
Tutkimuksen aineisto koostuu viimeisimmissä kolmissa eduskuntavaaleissa (2011, 
2015 ja 2019) neljän suurimman joukkoon sijoittuneiden puolueiden eduskuntavaa-
liohjelmista vaalivuosilta 1991–2019. Aineiston rajaus jättää tarkastelun ulkopuolel-
le esimerkiksi Vasemmistoliitto r.p.:n ja Vihreä liitto r.p.:n eduskuntavaaliohjelmat, 
vaikka nämä puolueet ovat olleet hallitusvastuussa tutkimuksen tarkasteluajan-
jaksolla. Tutkimusaineiston rajauksen syynä on osittain tutkimustyön ekonomia: 
neljän suurimman puolueen eduskuntavaaliohjelmista muodostuu jo kriittisen dis-
kurssianalyysin menetelmällä huomattavan suuri aineisto tutkittavaksi. Toisaalta 
rajaukselle on vankka perustelu siitä näkökulmasta, että kokoomus, keskusta, pe-
russuomalaiset ja SDP ovat olleet kaikissa 2010-luvun vaaleissa neljä suurinta puo-
luetta – eli jo melko pitkään poliittisen vallan keskiössä suosionsa perusteella, mikä 
tekee niistä merkittäviä yhteiskuntapolitiikan suunnan määrittelijöitä sekä hyvin-
vointipolitiikan toimijoita. 

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin eduskuntavaaliohjelmia tutkimusaineisto-
na sekä paneudutaan kriittiseen diskurssianalyysiin tutkimusmenetelmänä ja sosi-
aaliseen konstruktionismiin tutkimuksen viitekehyksenä.

5.1 Eduskuntavaaliohjelmat tutkimusaineistona

Yleisesti ottaen vaaliohjelmat ovat puolueen virallinen lausuma keskipitkän aikavä-
lin tavoitteistaan (Allen & Bara 2017, 2). Vaaliohjelmat ovat myös erityisellä tavalla 
dialogisia: vaaliohjelmalla ikään kuin ”syleillään” ne äänestäjät, jotka haluavat ja-
kaa puolueen arvot ja politiikan sisällöt (ks. Breeze 2011, 16). Vaikka sähköiset kam-
panjasivut, verkostomainen toiminta ja sosiaalinen media ovat saaneet lisää jalan-
sijaa puolueiden toiminnassa sekä Suomen ulkopuolella (esim. Serfaty 2010) että 
Suomessa (Borg, Kestilä-Kekkonen & Wass 2020, 48) ovat vaaliohjelmat puolueelle 
edelleen keino representoida itsensä yleisölle (ks. Richards 2001): jokainen tämän 
tutkimuksen tarkastelun kohteena ollut puolue on julkaissut vaaliohjelman kaikkina 
vaalivuosina 1991—2019.

Aiemmin todettiin, että Suomessa ns. vanhat puolueet, kuten kokoomus, kes-
kusta ja SDP, ovat yleispuolueistuneet yhä voimakkaammin 2020-luvulle tultaessa. 
Tämä yleispuolueistumiskehitys heijastuu myös eduskuntavaaliohjelmiin: puolueet 
pyrkivät laajentamaan kannattajakuntaansa siten, että ne omaksuvat melko yleisiä 
kantoja politiikan keskeisiin asiakysymyksiin. Vaalitavoitteiden asetannassa pyri-
tään siihen, että tavoitteet ovat linjassa puolueen yleisten aatteellisten pyrkimysten 
kanssa. (Borg 2020, 245.) Tämä ”yleisten kantojen omaksuminen” näkyy vaaliohjel-
missa suhteessa hyvinvointiin, kansalaisuuteen ja eri väestöryhmien määrittelyyn 
siten, että tekstit liikkuvat pääsääntöisesti yleisellä, melko abstraktilla tasolla. Toi-
saalta puhe on ymmärrettävää, populaariakin, ja välillä tekstissä ”pompsahtaa” 
esiin hyvin eksakteja viittauksia johonkin konkreettiseen esimerkkiin (kuten euro-
määriin viittaaminen, maininnat vakuutuskorvauksista, metsästysluvista tai ham-
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mashoidosta). Tilastoihin ja tutkimuksiin perustuvaa tai viittaavaa argumentaatiota 
ei vaaliohjelmissa juuri esiinny. Faktat, teoria ja asioiden tai ilmiöiden määrittelyt 
jäävät toisin sanoen vaaliohjelmissa hyvin vähäiseksi. Sen sijaan narratiivisuus on 
vaaliohjelmissa suosittua. 

Aarnion (1998, 257) mukaan puolueet hakevat erottuvuutta muista puolueista 
nimenomaan vaaliohjelmien, eivätkä välttämättä periaateohjelmien avulla. Vaali-
ohjelmat ovat tilannesidonnaisia ja tarjoavat näin ollen puolueille käyttökelpoisen 
kanavan lähestyä erikoisyleisöä laajempaa väkijoukkoa, saada medianäkyvyyttä, 
erottua muista puolueista sekä käsitellä ja asettaa järjestykseen juuri sillä hetkellä 
ajankohtaisia kysymyksiä. Ohjelmien luennassa on mahdollista saada esiin poliit-
tisesti kiinnostavia ulottuvuuksia – ohjelmista voidaan löytää valintoja, rajauksia, 
päätöksiä sieltäkin missä kirjoittajat eivät näe tekevänsä politiikkaa (Palonen 1992; 
Allen & Bara 2017). 

Kansainvälisessä kontekstissa suomalaiset vaaliohjelmat asettunevat aika lailla 
samaan viitekehykseen kuin muidenkin länsimaisten demokratioiden parlamentti-
vaaliohjelmat. Kun tarkastellaan esimerkiksi brittiläisiä parlamenttivaaliohjelmia 
(esim. Allen & Bara 2019, 125–126) myös Britanniassa vaaliohjelmat ovat kiinteä osa 
sikäläisiä vaaleja. Suomen tavoin brittipuolueet julkaisevat säännönmukaisesti 
omat vaaliohjelmansa ja niissä ilmaistaan puolueen keskipitkän aikavälin tavoittei-
ta ja prioriteetteja. Vaaliohjelmat otetaan “tosissaan”, sillä niihin kirjatuista lupauk-
sista ja tavoitteista ajatellaan tulevan puolueen virallista politiikkaa. Myös muissa 
maissa media on kiinnostunut ohjelmista ja niistä uutisoidaan. Allen & Bara (ibid.) 
toteavat myös, että puolueet käyttävät itse valtaa ohjelmia laatiessaan ja niiden laa-
dinta on puolueen kontrolloimaa toimintaa. Niissä näkyy puoluejohdon kädenjälki.

Suomessa vaaliohjelmat syntyvät puolueiden sisällä erilaisissa työryhmäkokoon-
panoissa. Eduskuntavaaliohjelmien kirjoitustyön taustalla vaikuttavat esimerkiksi 
puolueen periaateohjelma/-linjaukset, puoluekokouspäätökset, eduskuntaryhmän 
tekemät aineistot tai linjaukset, vaihtoehtobudjetit, puoluekohtaisten asiantun-
tijaryhmien kannanotot ja puoluetoimistojen tausta-aineistot. Puolueet myös tar-
kastelevat sitä, mitkä teemat ovat julkisuudessa esillä vaalien yhteydessä. Lisäksi 
puolueet toteuttavat vaihtelevasti jäsenkuntaansa osallistavia prosesseja, joissa 
”kalastellaan” teemoja ja etsitään johdannossa mainittua ”vaali-ilmastoa” – etsi-
tään siis niitä asioita, puheenaiheita, teemoja ja käsitteitä, jotka kannattaisi puolu-
een näkökulmasta nostaa strategisiksi vaalikärjiksi. Esimerkkinä tällaisesta popu-
lääristä ja esillä olleesta teemasta erään puolueen edustaja mainitsee vaalien alla 
äänestäjien keskuudessa esiintyneen huolen eriarvoistumiskehityksestä ja julkisten 
palveluiden rapautumisesta – tämä havainto vaikutti puolueen vaaliohjelman syn-
tyyn kyseisenä vaalivuonna. (Puolueiden edustajien haastatteluyhteenveto 2013.)

Suomessa eduskuntavaaliohjelmien valmistelutyössä puoluetoimistot hyödyn-
tävät valmiita tutkimuksia tai tekevät omia tutkimuksellisia kartoituksiaan. Mikä-
li asiantuntijoita hyödynnetään, nämä omaavat kyseisen puolueen puoluekirjan 
tai ovat muuten lähellä puolueen toimintaa. Puolueen ulkopuolisia tahoja, kuten 
mainostoimistoja, hyödynnetään lähinnä vaaliohjelman sisältöjen visualisointiin 
ja puolueohjelman saattamiseen ”lukijaystävälliseen”, selkeään ja huomiota kiin-
nittävään muotoon. Taustahaastatteluissa puolueiden edustajat suhtautuivat kon-
sultteihin melko torjuvasti – sillä ”mitä sellasella puolueella tekee, mikä ei pysty itte 
sisältöjä luomaan”. Konsultit nähtiin paitsi kalliina (haastateltavat viittaavat siihen, 
että Suomessa puolueilla ei ole suuria rahoja käyttää tämänkaltaiseen työhön) niin 
myös vahvassa ristiriidassa sen kanssa, että puolueella on oltava itsellään oma ääni 
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ja omat mielipiteet, joita ei voi ulkopuolelta ostaa. Puolueille on kunnia-asia se, että 
ohjelmat kirjoitetaan itse. (Puolueiden edustajien haastatteluyhteenveto 2013.)

Puolueiden edustajat kertovat sillä olevan merkitystä onko puolue oppositiossa 
vai hallituksessa ohjelman kirjoitushetkellä. Lähtökohta ohjelman kirjoittamiseen 
on tällöin erilainen: hallituspuolueet ovat tiukemmin kiinni hallitusohjelmassa ja 
valtiontalouden kehyksissä ja se heijastelee myös seuraavien vaalien ohjelmapro-
sessiin. Eräs haastateltavaa kuvaa asiaa niin, että oppositiosta käsin vaaliohjelmaa 
kirjoitettaessa on ”luovuudelle enemmän tilaa”. (Puolueiden edustajien haastatte-
luyhteenveto 2013.)

Puolueilla on eri toimintatapoja ohjelmien hyväksymiseen: joko puheenjohtaja 
tai jokin puolue-elin hyväksyy ohjelman, minkä jälkeen se julkaistaan. Ylipäätään 
puolueen puheenjohtajalla näyttäisi olevan merkitystä viimekädessä tehtävien oh-
jelmalinjausten ja valintojen suhteen. (Puolueiden edustajien haastatteluyhteen-
veto 2013.) Tulkitsen tätä niin, että puheenjohtaja tietää olevansa neuvottelemassa 
tulevan hallituksen ohjelmaa, mikäli puolue on menossa hallitukseen ja haluaa, että 
ohjelma petaa tätä prosessia mahdollisimman hyvin. 

Puolueiden edustajien mukaan ”vaali-ilmasto” vaikuttaa kampanjointiin; tutki-
jat puolestaan nostavat esiin, että esimerkiksi vuonna 2000 voimaan astunut uusi 
perustuslaki ja muutokset eduskunnan asemassa on vaikuttanut kampanjointiin. 
Sen puolueen puheenjohtajasta tulee pääministeri, joka saa eniten paikkoja edus-
kunnasta. Tämä on keskittänyt vaalikeskusteluja siihen, mikä puolueista saavuttaa 
suurimman puolueen aseman. (Borg, Kestilä-Kekkonen & Wass 2020, 49.) Suoma-
laista politiikkaa pidetään konsensushakuisena, minkä on tulkittu vaikuttavan myös 
vaaliohjelmiin: puolueet eivät kerro vaaliohjelmissaan minkälaiseen hallitukseen 
ne olisivat valmiita osallistumaan ja samalla välttävät sitoumuksia, jotka estäisi-
vät hallitukseen pääsyn. Tällöin politiikka voi äänestäjille näyttäytyä epäselvältä ja 
vaihtoehdottomalta. (Isotalo, Söderlund & von Schoultz 2020, 288.)

Aineisto sisältää kokonaisuudessaan 151 086 sanaa ja jakautuu eri puolueiden vä-
lillä seuraavasti: keskusta 44 412, kokoomus 21 067, perussuomalaiset 32 879 ja SDP 
53 074 sanaa. Eduskuntavaaliohjelmateksteissä ei ole mitään tiettyjä elementtejä, 
jotka toistuisivat vaalivuodesta ja -ohjelmasta toiseen. Sen sijaan vaaliohjelmien 
muoto ja sanamäärät vaihtelevat paljon (esim. perussuomalaisten vuoden 2011 oh-
jelma käsittää 20659 sanaa ja vuoden 2015 ohjelma 297 sanaa). Puolueet visualisoi-
vat ohjelmiaan vaihtelevasti. 2000-luvulle tultaessa vaaliohjelmat on alettu sään-
nönmukaisesti julkaista myös (tai pelkästään) sähköisenä, kun vielä 1990-luvulla 
ohjelma saattoi olla pelkkä paperijulkaisu tai esimerkiksi puolueen lehdessä julkais-
tu ohjelmajulistus.  
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Taulukko 1. Tutkimusaineisto. 

TUTKIMUSAINEISTO:  
Neljän suurimman puolueen eduskuntavaaliohjelmat puolueittain ja vaalivuosittain aakkosjärjestyksessä 
Vaalivuosi Kansallinen 

Kokoomus r.p. 
Perussuomalaiset 
r.p.

Suomen Keskusta 
r.p.

Suomen 
Sosialidemokraattinen 
Puolue r.p. 

1991 Eduskuntavaalit 1991. 
Kokoomuksen 
vaalitavoitteet 
724 sanaa 

Keskustan vaalijulistus 
633 sanaa 

Sinulle, suomelle, Euroopalle. 
Sdp, tavoitteita vaalikaudelle 
1991–1994 
813 sanaa 

1995 KANSALLINEN 
KOKOOMUS. Järvenpää 
28.1.1995. Vaalikampanjan 
avaus – vaalitavoitteita. 
1690 sanaa 

Puolueen keskeisimmät 
vaaliteemat: Yrittäjyys, 
työllisyys ja 
oikeudenmukainen 
hyvinvointi. 
375 sanaa 

Uuden vastuun aika 
6234 sanaa 

1999 Puoluehallitus 7.4.1998. 
Vaalilupaus. 
1093 sanaa 

Perussuomalaisten 
eduskuntavaaliohjelma 
1999. Oikeutta ja 
turvallisuutta Suomen 
kansalle 
346 sanaa 

Omistamisella on väliä 
11365 sanaa 

Eduskuntavaalit 1999. 
Tavoitteena täystyöllisyys. 
Vaalijulistus 
504 sanaa 

2003 TAVOITTEENA PAREMPI 
ARKI - KOKOOMUKSEN 
KUUDEN KOHDAN 
OHJELMA 
2159 sanaa 

Perussuomalaisten 
Eduskuntavaaliohjelma 
2003 
2081 sanaa 

1) Suomen Keskusta. 
Vaaliohjelma - Koko 
Suomen voimavarat 
käyttöön - Keskustan
vaaliohjelma 
6113 sanaa 
2)  Kannanotto. 
Puoluevaltuuskunta 
24.11.2002 Vantaalla. 
Keskusta 
eduskuntavaaleissa 2003:
Valoisampi vaihtoehto. 
1362 sanaa 

SDP:n vaaliohjelma 2003. 
Varma vaihtoehto - työllä 
turvaamme 
hyvinvointiyhteiskunnan 
1878 sanaa 

2007 Vastuullinen 
markkinatalous ja 
sen vaikutukset 
Suomen 
tulevaisuuteen 4684 
sanaa 

Perussuomalaiset rp. 
Eduskuntavaaliohjelma 
2007. 
Oikeudenmukaisuuden, 
hyvinvoinnin ja 
kansanvallan puolesta! 
8713 sanaa 

Suomen Keskusta. Vähän 
kuin itseäsi äänestäisit. 
Keskustan tavoitteet 
vaalikaudelle 2007–2011. 
7930 sanaa 

Vaaliohjelma. Reilu Suomi - 
työtä ja välittämistä 
3738 sanaa 

2011 Matkaopas 
hyvinvointivaltiosta 
paremminvointivaltioon. 
Kokoomuksen 
eduskuntavaaliohjelma 
2011 
4990 sanaa 

Suomalaiselle sopivin. 
Perussuomalaiset r.p:n 
eduskuntavaaliohjelma 
2011 
20659 sanaa 

Suomen Keskusta. 
Vaaliohjelma vuoden 2011 
eduskuntavaaleihin 
10491 sanaa 

Työn ja 
oikeudenmukaisuuden 
puolesta 
6919 sanaa 

2015 Jos vanha tapa ei toimi, 
tarvitaan KORJAUSLIIKE 
3350 sanaa 

Perussuomalaisten 
eduskuntavaaliohjelma 
297 sanaa 

Suomen Keskusta r.p. 
Eduskuntavaalit 2015 
1944 sanaa 

Suunta Suomelle. Työtä, 
tasa-arvoa ja turvallisuutta. 
SDP:n vaaliohjelma 
2220 sanaa 

2019 Kokoomuksen 
eduskuntavaaliohjelma 
2019: Luotamme Suomeen 
2377 sanaa 

Äänestä Suomi takaisin 
783 sanaa 

Keskustan vaaliohjelma. 
Eduskuntavaalit 2019 
4199 sanaa 

Tulevaisuuslinja. Sdp:n 
vaalitavoitteita. Ja 
muutoksen suunta 2030 
30768 sanaa 
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5.2 Sosiaalinen konstruktionismi ja kriittinen dis-
kurssianalyysi

Tämän tutkimuksen viitekehykseksi on valittu sosiaalinen konstruktionismi. Näin 
ollen tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten käsitteet ja termit ovat ra-
kentuneet historiallisen vuoropuhelun tuloksena. Sosiaalisessa konstruktionismis-
sa yhteiskunta nähdään sosiaalisen vuoropuhelun tuotteena eli ihmiset tuottavat 
yhteiskunnan erilaisin sosiaalisin käytäntein. Sama toteutuu myös toisin päin: yh-
teiskunnan käytänteet tuottavat yhteiskunnassa toimivat ihmiset. (Gergen 1985; 
Hacking 2009, 102—133, 139.) Näin esimerkiksi hyvinvointivaltiokansalaisuus on 
Suomen kansalaiselle mahdollinen ylipäätään vain siksi, että on rakentunut sellai-
nen sosiaalinen rakenne kuin hyvinvointivaltio.

Konstruktionismin sisällä vaikuttaa suuntauksia, jotka poikkeavat hivenen toi-
sistaan. Tällä on vaikutusta siihen, millaisena tieto yhteiskunnasta nähdään ja mi-
ten tiedon muotojen katsotaan olevan sosiaalisesti tuotettuja. Tämän tutkimuksen 
konstruktionistista oteta ja suhdetta tietoon ja todellisuuteen kuvannee parhaiten 
käsite maltillinen konstruktionismi.

Sosiaalinen konstruktionismi mahdollistaa itsestään selvyyksinä pidettyjen väit-
teiden purkamisen tai vähintään niiden taustaoletusten näkyväksi tekemisen (ks. 
Virsu 2007, 347). ”Minkä tahansa” voidaan tulkita olevan sosiaalisesti konstruoitua, 
suosittuja tutkimusaiheita ovat olleet esimerkiksi sukupuolen, äitiyden, asiantun-
tijuuden tai seksuaalisuuden konstruoitumisen tutkiminen (Hacking 2009, 14; El-
der-Vass 2012, 5). Konstruktionismi on tietyllä tavalla ”vapauttavaa” lähtiessään siitä 
olettamuksesta, että itsestään selvänä pidetyt ajatukset tai käsitteet ovat historian 
myötä rakentuneita ja yhteiskunnallisten kehityskulkujen tuotoksia.  Konstruktio-
nismiin sisältyy myös ajatus, ettei käsiteen, sosiaalisen konstruktion, tarvitse olla 
sellainen kuin se on. Erilaiset tapahtumat yhteiskunnassa vaikuttavat käsitteen syn-
tyyn. (esim. Hacking 2009). Toisin sanoen sosiaalisen konstruktionismin perusta on, 
että tavat käsittää maailma ja tiedon muodot ovat sosiaalisesti tuotettuja.

Sosiaalinen konstruktionismi mahdollistaa myös eduskuntavaaliohjelmissa käyt-
töönotettujen puhetapojen – diskurssien – tarkastelun ja näiden diskurssien tausta-
oletusten näkyväksi tekemisen. Samalla mahdollistuu analysoida, mitä potentiaali-
sia yhteiskuntapoliittisia seurauksia sillä on, että vaaliohjelmissa on otettu käyttöön 
juuri tiettyjä diskursseja suhteessa hyvinvointiin ja kansalaisuuteen. Kun puolueet 
puhuvat vaaliohjelmissaan hyvinvoinnista ja kansalaisuudesta, ne konstruoivat 
tiettyä normitettua ja rajattua tulkintaa siitä mitä hyvinvointi ja kansalaisuus ovat 
ja mitä niiden tulisi olla. Vuoropuhelu, jossa hyvinvointi- ja kansalaisuusdiskurssit 
eduskuntavaaliohjelmissa vuosina 1991—2019 rakentuvat, tapahtuu suomalaisen 
hyvinvointivaltion sen hetkisen kehitysvaiheen kontekstissa. On merkillepantavaa, 
että varsinkin hyvinvointi, mutta myös kansalaisuus, ovat lähtökohtaisesti konno-
taatioltaan positiivisia määreitä – tällöin niihin saatetaan suhtautua helposti ”itses-
täänselvyyksinä”, käsitteenä, jota ei tule kyseenalaistaneeksi. Kuitenkin myös ”po-
sitiivisten” asioiden taustalla olevien oletusten ja itsestäänselvyyksien näkyväksi 
tekeminen on yhteiskuntapoliittisesti erittäin tärkeää: käsitteet ja metaforat, joiden 
kautta elämme eivät ole viattomia vaan osa poliittista kamppailua ja sen tulos (La-
koff & Johnson 1980; Petersen & Petersen 2013, 38).

Kriittisen diskurssianalyysin (critical discourse analysis, CDA) soveltaminen mah-
dollistaa sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksessä erilaisten käsitteiden ja tee-
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mojen määrittelyjen näkyväksi tekemisen. Kriittinen diskurssianalyysi ei ole tiukka-
rajainen tutkimusmenetelmä, vaan monitieteinen tutkimuksellinen liike, joka liittää 
yhteen erilaisia lähestymistapoja, teoreettisia malleja, tutkimusmetodeja ja agen-
doja. Kuitenkin kriittiselle diskurssianalyysille on aina tyypillistä tarkastella kielen 
ja yhteiskunnan suhdetta. Kriittisen analyysistä tekee se, että analyysissä pyritään 
havaitsemaan yhteyksiä kielen ja muiden sosiaalisen elämän elementtien välillä, 
jotka ovat usein läpinäkymättömiä, opaakkeja. (van Dijk 1993; Fairclough 2001, 230; 
Wodak 2004, 187; Wodak 2005; Fairclough, Mulderrig & Wodak 2011, 357). Sen lisäksi, 
että kriittisen diskurssianalyysin avulla halutaan ennen muuta ymmärtää paremmin 
kielenkäytön ja yhteiskunnan sosiaalisten rakenteiden suhdetta, se auttaa myös 
haastamaan niitä (van Dijk 1993, 252; van Dijk 2010, 467). Kriittisen diskurssiana-
lyysin soveltaminen mahdollistaa tutkijan paljastaa niitä diskursiivisia sosiaalisia 
käytänteitä, joilla kieli määrittää sosiaalisia valtasuhteita ja dominansseja sekä ide-
ologioita (Fairclough 2001, 229; Fairclough, Mulderrig & Wodak 2011, 357–358). Kieli 
toimii tiedonvälittäjänä, mutta samalla se arvottaa sosiaalisia instituutioita ja har-
joittaa valtaa (Wodak 2004, 188).

Diskurssianalyysin eri suuntaukset on perinteisesti jaoteltu ranskalaiseksi, sak-
salaiseksi, brittiläiseksi ja amerikkalaiseksi koulukunnaksi, ja ne eroavat toisistaan 
paradigmoiltaan, filosofialtaan, teorioiltaan ja menetelmiltään (van Dijk 1993, 279; 
Wodak 2004, 186–187; Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 18). Toisaalta Hepburn ja 
Potter (2004, 168—169) pohtivat, onko diskurssianalyyttisiä suuntauksia jo seitse-
män – vai onko niitä kaksi eri orientaatiota. Joka tapauksessa diskurssianalyysi on 
tulkinnanvaraista ja moniselitteistä. Tässä tutkimuksessa diskurssi määritellään 
faircloughlaisittain (ranskalaista koulukuntaa seuraten) ja kriittiselle diskurssiana-
lyysille tyypillisesti sosiaalisena käytäntönä: Diskurssit muotoutuvat tilannesidon-
naisesti, instituutioissa ja osana sosiaalisia rakenteita – mutta myös sosiaaliset käy-
tänteet muokkaavat diskursseja (Fairclough, Mulderrig & Wodak 2011, 357—358). 
Diskurssit ovat jotain, mitä yhteiskunnassa on olemassa ja niitä voidaan ottaa käyt-
töön. 

On merkillepantavaa, että eri asemassa olevat toimijat ”näkevät” ja kuvaavat 
sosiaalista elämää eri tavoin, eri diskursseina: esimerkiksi ”köyhät ihmiset” pre-
sentoidaan politiikassa, lääketieteessä ja sosiaalitieteissä eri diskurssien avulla – ja 
toisaalta esimerkiksi politiikan sisällä ”köyhistä ihmisistä” voidaan käyttöönottaa 
erilaisia diskursseja (Fairclough 2001, 235).

Diskursseilla voi olla laajoja ideologisia vaikutuksia ja diskurssit voivat tuottaa 
epätasa-arvoisia valtarakenteita esimerkiksi erilaisten sosiaalisten ryhmien välille 
(Wodak 2004, 187) — diskurssit rakentavat todellisuutta eli kieltä käyttämällä emme 
vain nimeä asioita, vaan samalla käsitteellistämme ja arvotamme niitä (Fairclough, 
Mulderrig & Wodak 2011, 357—358). Freeden (2019) jatkaa: ideologioita puetaan sa-
noiksi kielen avulla, niistä keskustellaan ja neuvotellaan; näin ollen diskurssit mah-
dollistavat ideologian harjoittamisen. Toisin sanoen politiikan voi tulkita olevan 
kielenkäytön varassa tapahtuvaa toimintaa (ks. Mickelsson 2007, 24). Samoin puhe-
tavat ovat myös hallinnan ja vallankäytön keinoja: valta voidaan tulkita yhtä aikaa 
tuottavaksi ja rajoittavaksi (Foucault 2014 [1994]). Eduskuntavaaliohjelmissa puolu-
eet ottavat esille erilaisia diskursseja suhteessa hyvinvointiin ja kansalaisuuteen ja 
samalla käyttävät poliittista valtaa.

Eduskuntavaaliohjelmat ovat yksi areena, jossa käytetään kielellisiä strategioita 
ja harjoitetaan ideologiaa: joitain sanoja, käsitteitä, termejä ja painotuksia suositaan 
ja korostetaan ja toisista vaietaan. Näin rakentuu todellisuus, jossa toinen vaihto-
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ehto näyttäytyy toista hyväksyttävämpänä (ks. Fairclough 2010, 57). Ei ole yhden-
tekevää puhutaanko vaaliohjelmissa markkinaehtoisten termien (kuten tehokkuus 
tai tilaaja-tuottaja -malli) avulla hyvinvoinnista vai käytetäänkö esimerkiksi suun-
nittelutalouden käsitteitä: hyvinvointipuheella on normatiivinen ulottuvuus (esim. 
Aaltonen, Kivijärvi & Myllylä 2019, 309). Esimerkiksi 1950-luvulla hyvinvointivaltion 
vaihtoehtoisena nimenä puhuttiin yhteishyvävaltiosta (Kettunen 2008, 154) – kiin-
nostavaa olisi nähdä minkälaisessa valtiossa eläisimme, jos olisimmekin viimeiset 
50 vuotta rakentaneet yhteishyvävaltiota.

Kriittinen diskurssianalyysi tunnistaa, että vallalla ja pääsyllä diskurssien laadin-
taan on yhteys (esim. van Dijk 1993, 256; Pynnönen 2015, 39), näin myös eduskun-
tavaaliohjelmien osalta. Vaaliohjelmat ovat laajoja julkisia asiakirjoja, joita kaikki 
pääsevät lukemaan ja joita luetaan myös median ja tutkijoiden toimesta. Niistä uuti-
soidaan ja niihin palataan vuosienkin päästä. Mutta vaaliohjelmia ei pääse laatimaan 
kuka tahansa vaan tietyillä henkilöillä puolueiden sisällä on pääsy eduskuntavaali-
ohjelmien kirjoittamiseen. Puolueet ja niiden edustajat siis käyttävät diskursiivista 
valtaansa laatiessaan, hyväksyessään ja julkaistessaan eduskuntavaaliohjelmiaan. 

Kriittinen diskurssianalyysi tunnistaa aina toiminnan kontekstisidonnaisuuden 
(van Dijk 1993, 260). Vaaliohjelmat poliittisen kamppailun teksteinä on erilainen 
hyvinvoinnin ja kansalaisuuden määrittelyn konteksti kuin esimerkiksi sosiaalisen 
median keskustelut, oikeudenkäyntiaineistot tai kaunokirjallisuus. Tässä tutkimuk-
sessa analysoidaan myös sitä, miten se on vaikuttanut tutkimuksessa löydettyihin 
diskursseihin, että ne on tuotettu juuri eduskuntavaaliohjelmakontekstissa.

Väitöstutkimus alkoi aineiston kokoamisella ja koko aineiston läpilukemisella. 
Ensimmäisellä lukukerralla havainnoitiin mistä vaaliohjelmissa ylipäätään puhu-
taan, mitä aihealueita, teemoja, kokonaisuuksia ja käsitteitä puolueet nostavat 
esiin. Ensilukemisen perusteella puolueet kirjoittavat vaaliohjelmissaan sekä laa-
joista teemoista kuten koulutus, palvelut, työllisyys, asuminen, Euroopan unioni 
tai kulttuuri että yksittäisistä asioista kuten hammashuolto, esteettömyys, vakuu-
tukset tai onnettomuudet. Samaan aikaan teemojen hahmottamisen kanssa alkoi 
hahmottua myös eduskuntavaaliohjelmien ”diskurssirikkaus”: eduskuntavaalioh-
jelmat ovat diskursiivisesti monipuolinen aineisto. Eduskuntavaaliohjelmat ovat 
paikka, jossa puolueet valitsevat käyttöönsä tiettyjä diskursseja ja hylkäävät toisia; 
näin tehdessään puolueet eivät vain nimeä asioita (kuten hyvinvointi) vaan samal-
la käsitteellistävät ja arvottavat niitä tehden ideologisia valintoja (ks. Fairclough, 
Mulderrig & Wodak 2011, 357—358). Eduskuntavaaliohjelmissa käyttöönotetut dis-
kurssit pukevat sanoiksi puolueen ideologisia valintoja, diskurssit mahdollistavat 
ideologian harjoittamisen (ks. Freeden 2019).

Ensimmäisen koko aineiston lukukierroksen perusteella valittiin tutkimusnäkö-
kulmiksi hyvinvointi- ja kansalaisuusdiskurssit. Hyvinvointi on erityisen kiinnosta-
va teema muun muassa siksi, että hyvinvointivaltion on aiemmassa tutkimuksessa 
tunnistettu olevan murroksessa. On yhteiskuntapoliittisesti kiinnostavaa ja merkit-
tävää tarkastella minkälainen vaalikamppailun väline hyvinvointi poliittisille puolu-
eille on. Toiseksi puolueiden hyvinvointivaltiokansalaisuustulkinnat, sekä tulkinnat 
lapsista, vanhuksista ja nuorista, ohjaavat yhteiskuntapolitiikan tekemistä ja hyvin-
vointivaltion (palvelu)rakenteita. 

Seuraavalla lukukierroksella aineistosta haettiin hyvinvointiin, kansalaisuuteen, 
lapsiin, vanhuksiin ja nuoriin liittyviä tekstikatkelmia. Haussa käytettiin apuna 
koko aineiston lukemisen lisäksi sanahakuja. Ensimmäisessä tutkimusartikkelis-
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sa (hyvinvointiartikkeli) tehtiin lisäksi avainsana-analyysi1 , jonka jälkeen jatkettiin 
hyvinvointiin liittyvien tekstikatkelmien diskursiivista analysointia. Lukemisen ja 
sanahakujen avulla löytyneet eduskuntavaaliohjelmatekstikatkelmat siirrettiin 
excel-taulukkoon, jonka avulla mahdollistui tarkastella ja luokitella vaaliohjelmien 
puhetapoja suhteessa hyvinvointiin ja kansalaisuuteen.

Tekstikatkelmia luettiin tarkastelemalla tekstin kielellisiä jännitteitä, minkälai-
sessa kontekstissa kieltä käytetään ja analysoimalla mitä vaikutuksia ja seurauksia 
kielenkäytössä on. Huomio kiinnittyi puolueiden käyttämän kielen reunaehtoihin ja 
mahdolliseen normatiivisuuteen. 

Jokainen teema – hyvinvointi, hyvinvointivaltiokansalaisuus, lapset ja vanhuk-
set, nuoret – ikään kuin levitettiin vaaliohjelmatekstikatkelmina työpöydälle tarkas-
teltavaksi. Ensimmäisenä kutakin teemaa tarkasteltiin kokonaisuutena eli tutkittiin 
mistä puolueet puhuvat silloin kun ne puhuvat hyvinvoinnista tai kansalaisuudesta. 
Samalla, kun tunnistettiin mistä puolueet puhuvat puhuessaan hyvinvoinnista ja 
kansalaisuudesta, alkoivat tulla näkyväksi hyvinvointiin ja kansalaisuuteen liitetyt 
diskurssit. Diskurssiksi tulkittiin vakiintunut, yhtenäinen ja tunnistettava merkityk-
sellistämisen tapa (ks. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 50–51; ks. myös Foucault 2005 
[1969]) suhteessa hyvinvointiin, hyvinvointivaltiokansalaisuuteen, lapsiin, vanhuk-
siin ja nuoriin. Näkökulmia myös tarkennettiin aiemman tutkimuksen perusteella: 
kansalaisuuden tarkastelu rajattiin hyvinvointivaltiokansalaisuuteen, lapsia ja van-
huksia analysoitiin passiivisuuden ja aktiivisuuden diskurssien kautta ja nuorten 
osalta tarkasteluun valittiin nuoriin liitetyt huolet ja huolten ratkaisudiskurssit.

Seuraavaksi huomio kiinnittyi puoluekohtaisiin eroavaisuuksiin tai samankaltai-
suuksiin hyvinvointi- ja kansalaisuusdiskursseissa. Puoluekohtaisten ideologisten 
diskurssien erojen ja yhtäläisyyksien tarkastelu valottaa puolueiden tavoitteiden 
suuntaa: ovatko puolueet ottaneet käyttöön täysin samanlaisia diskursseja suh-
teessa hyvinvointiin ja kansalaisuuteen tai onko diskursseissa painotuseroja tai 
ovatko ne toisilleen vastakkaisia, täysin erilaisia? Diskurssien tunnistamisen jälkeen 
niiden analysointia jatkettiin suhteessa aiempaan kirjallisuuteen. Prosessi päättyi 
pohdintaan kunkin teeman osalta. Kuviossa 3 on kuvattu kootusti tutkimusaineis-
ton analyysin eteneminen vaiheittain.

2 Avainsana-analyysissä hyvinvointi-alkuisiin sanoihin liitettyjä käsitteitä et-
sittiin määrällisellä menetelmällä. Kyseessä oli korpuslingvistiikkaa hyödyntävä 
avainsana-analyysi, jossa tarkastellaan aineiston tilastollisesti tyypillisiä tai yliedus-
tettuja sanoja. (Scott 2011.) Määrällisessä analyysissä aineisto pilkottiin virkkeiksi 
Finnish Dep Parsellin avulla, minkä jälkeen laskettiin kaikkien hyvinvointi-alkuisten 
sanojen frekvenssit. Avainsana-analyysi mahdollisti puolueiden hyvinvointiin, hy-
vinvointivaltioon ja -yhteiskuntaan liittyvien, kullekin puolueelle tyypillisten puhe-
tapojen tunnistamisen tekstimassasta. (ks. tarkempi kuvaus avainsana-analyysistä 
Karjalainen, Luodonpää-Manni & Laippala 2017.)

Taulukko 2. Esimerkki tekstikatkelmien luokittelusta (lapset ja vanhukset -artikkeli). 

 

2
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5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja etiikka

Tutkimuksen aineisto – neljän suurimman puolueen eduskuntavaaliohjelmat 1991—
2019 – ovat julkisia asiakirjoja, joten niiden käyttöön tutkimusaineistona ei liity 
salassapitoon liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tutkimuksen aineisto koottiin vuosina 
2013—2014 ja vuosien 2015 ja 2019 vaaliohjelmat kyseisten ohjelmien ilmestyessä 
vaalien alla. Osa aineistosta oli verkossa saatavilla puolueiden internetsivuilla ja/tai 
Poliittisten ohjelmien tietovarannossa (www.fsd.tuni.fi/pohtiva/). Ne vaaliohjelmat, 
mitkä eivät olleet verkossa saatavilla on hankittu puolueiden omista arkistoista ja 
jossain tapauksissa puolueiden edustajien omista arkistoista. Vaaliohjelmat olivat 
tutkimuksen alkaessa joko sähköisiä dokumentteja tai painettuja dokumentteja. 
Väitöskirjatutkija digitalisoi kaikki ohjelmat word -tiedostomuotoon eli pdf-tiedos-
tot ja verkkosivu-tiedostot muutettiin word -tiedostoiksi ja painetut aineistot muu-
tettiin kirjoittamalla word -tiedostoiksi. Aineiston ollessa word -tiedostomuodossa 
pystyttiin helposti laskemaan aineiston sanamäärät ja käsittelemään sekä järjeste-
lemään aineistoa.

Tutkimusaineistoa voi kuvata luonnolliseksi aineistoksi, koska se on syntynyt 
tutkijasta riippumatta. Tällaisia luonnollisia aineistoja pidetään diskurssianalyysin 
piirissä ongelmattomina – varsinkin, kun aineistoa tarkastellaan osana sosiaalisia 
käytäntöjä, joita varten ne on alun perin luotu. (Juhila & Suoninen 2016, 448.) Täs-
sä tutkimuksessa eduskuntavaaliohjelmia tarkastellaan teksteinä, jotka on luotu 
vaalikamppailun viitekehyksessä, osana suomalaisen hyvinvointivaltion määrittely-
kamppailua. Tutkimustuloksista ei voi päätellä sitä, että kun puolueet puhuvat edus-
kuntavaaliohjelmista hyvinvoinnista ja kansalaisuudesta tietyllä tavalla, että ne pu-
huisivat samoista teemoista samalla tavalla esimerkiksi eduskunnan kyselytunnilla. 
Mutta kuten johdannossa kuvattiin: tässä tutkimuksessa vaaliohjelmatekstit ovat 
arvokas aineisto itsessään riippumatta siitä muuttuvatko vaaliohjelmissa kuvatut 
tavoitteet koskaan esimerkiksi lainsäädännöksi tai virallisiksi suosituksiksi. Sosiaa-
lisen kontruktionismin mukaisesti todellisuus rakentuu sosiaalisissa käytännöissä 
ja vaaliohjelmat ovat yksi areena puolueiden määritellä suomalaisessa toimintaym-
päristössä hyvinvointia ja kansalaisuutta. Näillä määrittelyillä on merkitystä ja ne 

Kuvio 2. Analyysin kuvaus. 
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luovat omalta osaltaan tietynlaista yhteiskunnallista todellisuutta, ikään kuin hy-
vinvoinnin ja kansalaisuuden ”pelikenttää”.

Aineisto rajattiin neljään suurimpaan puolueeseen ja ”suuremmuus” mitattiin 
2010-luvun eduskuntavaalien menestyksen perusteella. Tämä oli perusteltu rajaus 
ja ratkaisu, jonka myötä aineisto oli diskurssianalyyttisesti tutkittavissa. Rajaus kui-
tenkin jätti ulkopuolelle puolueita, jotka ovat olleet hallitusvastuussa tarkastelu-
ajanjaksolla. Näin ”uusista” puolueista esimerkiksi vasemmistoliitto ja vihreät eivät 
olleet tässä tutkimuksessa mukana. Tällä on vaikutusta tulosten yleistettävyyteen.

Tutkittavina olleiden neljän puolueen edustajia haastateltiin kutakin erikseen 
ajalla 3.10.—22.10.2013. Väitöskirjatutkija oli sähköpostilla yhteydessä kunkin puo-
lueen puoluetoimistoon pyynnöllä saada haastatella puoluetoimiston parhaaksi 
katsomaa henkilöä eduskuntavaaliohjelmien syntyprosessista. Kaikki puoluetoi-
mistot vastasivat pyyntöön ja antoivat haastateltavan henkilön yhteystiedot . Haas-
tattelut toteutettiin kasvokkain ja kahden kesken kunkin haastateltavan kanssa. 
Haastattelujen kestot vaihtelivat reilusta puolesta tunnista noin tuntiin. Haastatte-
lut nauhoitettiin ja myöhemmin litteroitiin niin, että keskustelua pystyi seuraamaan 
myös kirjoitettuna. Yksityiskohtia tai keskustelunyansseja (puheen toistoa, huoka-
uksia tmv.) ei litteroitu. Haastateltavia informoitiin suullisesti haastattelujen alussa 
väitöstutkimuskokonaisuudesta ja siitä, että haastattelussa saatuja tietoja käyte-
tään väitöstutkimuksessa ja, että haastateltavien nimi, puolue ja titteli haastatte-
luhetkellä tulevat julkiseen tietoon. Suullisen informoinnin lisäksi jokaiselta haas-
tateltavalta pyydettiin lisäksi haastattelun jälkeen sähköpostilla kirjallisesti lupa 
haastattelutietojen käyttöön haastateltavien omalla nimellä. Kaikki haastateltavat 
antoivat suullisesti ja sähköpostilla tähän suostumuksensa. Puolueen edustajien 
haastattelut täydensivät tutkimusaineistoa tuoden lisätietoa siitä, miten eduskun-
tavaaliohjelmat syntyvät ja mikä merkitys eduskuntavaaliohjelmilla on puolueille.

Väitöstutkimuksen näkökulmat, hyvinvointi ja kansalaisuus, valikoituivat tutki-
musnäkökulmiksi aineiston ensimmäisen lukukerran ja aineistossa esiintyvien ai-
heiden ja teemojen tarkastelun pohjalta. Näiden näkökulmien lisäksi eduskuntavaa-
liohjelmissa esiintyy useita muita teemoja, joihin liittyen puolueet ottavat käyttöön 
keskenään erilaisia ja samanlaisia puhetapoja. Toisin sanoen eduskuntavaaliohjel-
mat ovat diskursiivisesti rikas aineisto ja niissä rakentuu esimerkiksi vammaisuu-
teen, sukupuoleen, maahanmuuttajiin sekä kasvatukseen liittyen hyvin kiinnostavia 
puhetapakokonaisuuksia. Nämä teemat ja diskurssit olisi syytä nostaa jatkossa tut-
kimukselliseen tarkasteluun (ks. perustelut tämän tutkimuksen tutkimusnäkökul-
mien valinnalle aiemmin tässä yhteenvedossa).

Aineiston analyysimenetelmäksi valikoitui kriittinen diskurssianalyysi. Edus-
kuntavaaliohjelma-aineistoa voisi lähestyä myös lukemattomin muin tutkimusme-
netelmin, ennen muuta kvalitatiivisin, mutta mahdollisesti myös kvantitatiivisin 
menetelmin. Kvalitatiivisesti aineistoa olisi mahdollista tarkastella esimerkiksi si-
sällönanalyysiä hyödyntäen, semantiikan näkökulmasta tai tehdä kansainvälistä 
vertailua suomalaisten ja muiden maiden puolueiden eduskunta-/parlamenttivaa-
lien teemojen ja/tai diskurssien välillä. Tässä tutkimuksessa mielenkiinto kohdistui 
puolueiden tapaan tehdä politiikkaa hyvinvoinnin ja kansalaisuuden teemoilla edus-
kuntavaaliohjelmissaan. Siksi luonteva valinta tutkimuksen lähestymistavaksi oli 
kriittinen diskurssianayysi, joka mahdollistaa päästä ”kurkistamaan” kielenkäytön 
taustalle, havaita kielellisiä jännitteitä ja reunaehtoja sekä pohtia kielenkäytön nor-
matiivisuutta sekä sen seurauksia ja vaikutuksia (ks. Pynnönen 2013). Seale (2004, 
384—386) korostaa, että menetelmävalinta ei saa olla ”pakonomainen” vaan tulee 
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sopia aineiston analysointiin. Väitöstutkijan näkökulmasta menetelmävalinta oli 
onnistunut suhteessa aineistoon ja kriittistä diskurssianalyysiä hyödyntäen saatiin 
aineistosta relevantteja ja yhteiskuntatutkimukseen uutta tietoa tuottaneita tutki-
mustuloksia.

Diskurssianalyysin ja myös kriittisen diskurssianalyysin haaste on se, että kysees-
sä ei ole selkeärajainen tai pelkästään yksi tutkimusmenetelmä vaan enemmänkin 
lähestymistapa, joka on monitulkintainen, tieteidenvälinen ja jota voi toteuttaa mo-
nin eri tavoin. Siksi jokaisessa tutkimusartikkelissa ja tässä väitöskirjan yhteenve-
dossa on pyritty kuvaamaan se kriittisen diskurssianalyysin toteuttamistapa, jota 
juuri tässä tutkimuksessa on toteutettu. Toiseksi esimerkiksi Seale (2004, 384—386) 
kiinnittää huomiota siihen, että tutkijan tulisi olla valmis täydentämään tarpeen mu-
kaan diskurssianalyysiä myös kvantitatiivisilla tiedoilla kuten esimerkiksi lukumää-
rillä tai koodauksella. Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkimusartikkelissa I (hyvin-
vointidiskurssit) diskursiivista lähestymistapaa edelsi avainsana-analyysi, joka jo 
itsessään toi tietoa puolueiden eroista puhua hyvinvoinnista. Avainsana-analyysin 
jälkeen analyysia jatkettiin laadullisesti etsien ja löytäen puolueiden tapoja puhua 
hyvinvoinnista vaaliohjelmissaan. Tutkimusartikkeleissa II-IV aineistosta haettiin 
kuhunkin tutkimusnäkökulmaan (hyvinvointivaltiokansalaisuus, lapset, nuoret, 
vanhukset) liittyvät tekstikatkelmat ja näistä katkelmista muodostettiin excel -tie-
dostot, jolloin kyseiseen näkökulman linkittyvät aineisto-osuudet olivat helposti 
paikallistettavissa yhtenäisten puhetapojen diskursseiksi, jotka tutkimustuloksissa 
on esitetty.

Laadullinen tutkimusprosessi perustuu pitkälti tutkijan omaan intuitioon, tul-
kintaan ja valmiuksiin yhdistää ja luokitella aineistoa. Päätelmiä voi tehdä monella 
tapaa – myös samasta aineistosta voidaan tehdä ristiriitaisia päätelmiä. (Metsä-
muuronen 2008, 8.) Tämän väitöstutkimuksen jokainen tutkimusartikkeli sisältää 
kuvauksen analyysin etenemisestä ja siitä, miten tutkimustuloksissa esitetyt dis-
kurssit on havaittu aineistosta. Lisäksi jokaisessa artikkelissa on myös huomatta-
va määrä lainauksia eduskuntavaaliohjelma-aineistosta, jotta tutkimuksen lukija 
saa itse näköalan alkuperäiseen aineistoon ja voi tehdä myös omia johtopäätelmiä 
analyysin luotettavuudesta. Näin on pyritty tekemään näkyväksi tutkimuksen ”si-
säinen dialogi” (Seale 2004, 380) eli analyysin ja tulosten adekvaattius. Kuitenkin 
laadullisessa analyysissä on aina olemassa riski, että tutkija kiinnittää huomionsa 
ennemmin joihinkin seikkoihin ja toiset jäävät huomiotta (Seale 2004, 382). Tutki-
muksessa on pyritty välttämään analyysin ja johtopäätösten epätodenmukaisuus 
kiinnittämällä päätelmät aiempaan tutkimukseen ja hakemalla tukea ja evidenssiä 
johtopäätöksiin muusta yhteiskuntapolitiikantutkimuksen ja politiikan tutkimuk-
sen kentästä. Tieteellinen tutkimus ei voi koskaan saavuttaa täydellistä varmuutta, 
mutta johtopäätösten ja tulosten oikeellisuutta tukee se, mitä enemmän samaan 
ratkaisumalliin sopivia ”johtolankoja” voidaan löytää (Alasuutari 2011, 48). Sealen 
(2004, 382) sanoin: tämä erottaa yhteiskuntatieteet esimerkiksi journalismista.

Tutkijan positio diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa on kiinnostava, sillä dis-
kurssianalyytikon työ on niin ikään puhumista ja kirjoittamista – samoin, kuin tut-
kittavat kohteetkin. Tutkija kuuntelee aineistoa ja keskustelee sen kanssa. Lisäksi 
tutkija käy dialogia muiden tutkijoiden kanssa, suuntaa puheensa ja kirjoituksensa 
tietylle yleisölle ja käyttää tiettyjä tulkintaresursseja. Aineistojen tulkitseminen ei 
koskaan ole viatonta, vaan se on suhteessa muihin diskursiivisiin materiaaleihin. 
(Juhila 2016, 412, 440.) Diskurssianalyysissä hyväksytään se, että tutkimuksen tulok-
set ovat väistämättä tutkijan kielen avulla tuottamia tulkintoja. Tämä ei kuitenkaan 
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tee tutkimustuloksista puolueellisia tai merkityksettömiä: tutkimustulokset perus-
tuvat argumentointiin eli mahdollisimman hyvin perusteltujen tulkintojen esittämi-
seen sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta. (Juhila & Suoninen 2016, 462.) Näin 
tässäkin tutkimuksessa on argumentoitu tuloksia systemaattisella aineiston analy-
soinnilla ja tuloksia on suhteutettu aiempaan tutkimustietoon.
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6 Tulokset

6.1 Hyvinvointivastuu vaaliohjelmakamppailussa

Eduskuntavaaliohjelma-analyysi toi esiin, että puolueiden puhe hyvinvoinnista kyt-
keytyy talouden ja vastuun teemoihin. Vastuu -näkökulma sisältyi kaikkien neljän 
puolueen ohjelmiin, mutta näkökulman sisällä esiintyi puoluekohtaisia painotu-
seroja. (Tutkimusartikkeli I.) Toisin sanoen tutkimuksen kohteena olevat puolueet 
ottavat vaaliohjelmissaan kantaa eli tekevät politiikkaa sillä, kenelle vastuu kansa-
laisten hyvinvoinnista kuuluu.

Muussa yhteiskuntapoliittisessa tutkimuksessa on tunnistettu 1990-luvun laman 
jälkeen alkanut ”vastuu on teillä itsellänne” -politiikan voimistuminen ja sosiaali-
politiikan yksilönvastuuta korostavan luonteen vahvistuminen Suomessa. Konk-
reettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 1990-luvulta alkaen asiakas- ja ku-
luttajakansalaisuus on alkanut saada jalansijaa. Yhteiskunnallisessa keskustelussa 
esiintyy yhä useamman aktiivikansalainen, jota valtio valmentaa, motivoi ja kan-
nustaa. Politiikan tavoitteeksi muodostuu luoda ohjaus- ja kannustinjärjestelmä, 
joka opastaa kansalaista oikeaan suuntaan. Aktiivikansalaisen tulee olla toimelias 
ja vastuullinen sen suhteen, että hyvinvointivaltion palvelut voidaan jatkossakin 
tarjota jokaiselle kansalaiselle. (Julkunen 2001; Kananen 2008; Siisiäinen ym. 2014, 
89; Harjula 2015, 356; Koskinen & Saarinen 2019.) 

Tätä muualla yhteiskuntapoliittisessa tutkimuksessa havaittua tendenssiä ei voi 
kuitenkaan lukea eduskuntavaaliohjelmista. Sen sijaan tarkastelun kohteena olleen 
neljän puolueen vaaliohjelmissa osoitetaan vastuun kansalaisten hyvinvoinnista 
olevan hyvinvointivaltiolla. Hyvinvointivaltio kantaa hyvinvointivastuuta palvelu-
järjestelmän kautta. Kuten luvussa 3.1 todettiin, hyvinvointivaltio ja -yhteiskunta 
-käsitteiden käyttö ei ole vaaliohjelmissa koherenttia vaan esimerkiksi yhteiskunta 
-käsitteellä voidaan viitata perheisiin, julkiseen sektoriin, harrastuksiin ja niin edel-
leen. Tästä syystä analyysissä on ajoittain pitänyt päätellä asiayhteydestä mihin 
puolue käyttämällään käsitteellään mahdollisesti viittaa. Kuitenkin on selvää, että 
vastuu hyvinvoinnista asetetaan vaaliohjelmissa julkisrahoitteiselle palvelujärjes-
telmälle, käyttävät puolueet siitä mitä käsitettä tai termiä hyvänsä. 

Varsinkin SDP:n ja perussuomalaisten ohjelmissa painottui valtion hyvinvointi-
vastuu.  Keskustan ohjelmissa korostui muita puolueita enemmän ihmisen itsen-
sä tai määrittelemättömän lähipiirin vastuu hyvinvoinnista. Kokoomus vastuuttaa 
myös ihmistä itseään hyvinvoinnin rakentamisesta vastavoimana passiiviselle ”hy-
vinvointivaltioturismille”. Kuitenkin kaikilla puolueilla hyvinvointipalvelujärjestel-
mä on kyseenalaistamaton pohja, jolle nimenomaan valtion vastuu suomalaisten 
hyvinvoinnista rakentuu.

On huomionarvoista, että vaaliohjelmien hyvinvointivastuudiskurssissa voi lukea 
myös kansalaisten vastuun valtion hyvinvoinnista. Vaaliohjelmissa rakentuu erään-
lainen vaade hyvinvoinnin kehästä: kansalaisten on oltava hyvinvoivia, jotta Suomi 
pärjää valtioiden välisessä talouskilvassa. Tähän linkittyy kuitenkin hyvinvointivas-
tuukysymys: puolueiden vaaliohjelmien mukaan valtion on tultava vastaan tarjo-
amalla hyvinvointipalveluita takaamaan hyvinvointikansalaisen hyvinvointia. 
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Kun vastuun teemaa tarkastellaan hyvinvointivaltiokansalaisuuden näkökul-
masta (Tutkimusartikkeli II) huomataan, että kaikki neljä suurinta puoluetta kan-
nattavat kansalaisten oikeutta hyvinvointipalveluihin ja korostavat julkisen vallan 
roolia ja vastuuta kansalaisten hyvinvoinnin takaajana. Vaaliohjelmissa esiintyvät 
viittaukset kansalaisten omatoimisuuteen tai omaan hyvinvointivastuuseen pe-
räänkuuluttavat omatoimisuuden lisäämistä, mutta tarvetta tähän ei perustella. 
Kansalaisten oman aktiivisuuden ja vastuun edistäminen rakentuu palvelujärjestel-
män päälle tai edistäminen tapahtuu esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan valtiojoh-
toisia resursseja lisäämällä.  Puolueet eivät myöskään ota kantaa siihen, olisivatko 
kaikki kansalaiset kykeneviä (tuettuun) aktiivisuuteen tai mitä seurauksia ihmisten 
itsensä vastuuttamisella olisi. 

Yhteiskuntapoliittisessa tutkimuksessa on tunnistettu viime aikoina tendenssi, 
jonka mukaan perhe ja omaiset kantavat yhä suurempaa vastuuta lasten ja van-
husten hyvinvoinnista (esim. Ahosola & Henriksson 2012). Eduskuntavaaliohjelmis-
sa tällainen retoriikka suhteessa lapsiin ja vanhuksiin ei kuitenkaan saa tilaa. Oi-
keastaan täysin päinvastoin: lasten ja vanhusten ei katsota itse olevan vastuussa 
omasta hyvinvoinnistaan, vaan heidät asetetaan julkisesti rahoitettujen palveluiden 
muodostaman turvaverkon päälle ja oletetaan, että palvelujärjestelmä varmistaa 
heidän hyvinvointinsa. Vaaliohjelmissa ylläpidetään ikään kuin normatiivisena to-
tuutena pohjoismaista, universaalia palvelujärjestelmää erityisesti lasten ja van-
husten yhteydessä. Puolueiden välillä ei juurikaan ole eroja lapsiin ja vanhuksiin 
suuntautuvassa retoriikassa. Toisin sanoen lapset ja vanhukset eivät ole eduskunta-
vaaliohjelmien politiikan teon välineitä itsessään, vaan puhe lapsista ja vanhuksista 
on puhetta palvelujärjestelmästä. Kaikki neljä puoluetta kirjoittavat vaaliohjelmis-
saan palvelujärjestelmän kehittämisestä ja vahvistamisesta. (Tutkimusartikkeli III.) 
Eli puolueet eivät harjoita poliittista kamppailua määrittelemällä esimerkiksi, että 
lasten tulisi huolehtia ikääntyvistä vanhemmistaan itse ja esimerkiksi huolehtia sii-
tä, että vanhus pääsee ulkoilemaan säännöllisesti. Sen sijaan vastuu lasten ja van-
husten hyvinvoinnista ”sälytetään” palvelujärjestelmälle – tai viittaukset lähipiiriin 
ovat täsmentymättömiä, ei-konkreettisia.

Eduskuntavaaliohjelmissaan puolueet keskustelevat nuorista erityisesti huolien 
ja uhkien kautta. Samalla puolueet määrittelevät kenen tai minkä tahon tulee ottaa 
vastuuta näistä nuoriin kohdistuvista uhkista. Myös suhteessa nuoriin julkisrahoit-
teinen palvelujärjestelmä on hyvinvoinnin takaajan roolissa keskiössä: hyvinvointi-
valtion rakenteet ovat joko suoraan vastuussa nuorten hyvinvoinnista palveluiden 
kautta tai vähintään palvelujärjestelmä ”suuntaa resursseja”, ”edistää” tai ”tukee” 
nuoriin liitettyjen riskien hallintaa. (Tutkimusartikkeli IV.)

Hyvinvointivastuun teemaa tarkastellessa on huomionarvoista se, että vaalioh-
jelmissa käytetään huomattavasti enemmän (hyvinvointi)yhteiskunta kuin (hyvin-
vointi)valtio -käsitettä. Tällä puhetavan muutoksella on seurauksensa: Eräsaaren 
(2000, 37) mukaan aatteellisesti himmenevässä hyvinvointivaltiossa ollaan asteit-
tain siirtymässä ei-koskaan-valmiiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, mikä tekee sosi-
aalipolitiikasta aiempaa hallitsemattomampaa. Eduskuntavaaliohjelmissa hyvin-
vointivaltio ja -yhteiskunta -käsitteiden käyttö on määrittelemätöntä ja epäloogista. 
Siitä, miten puolueet käyttävät näitä käsitteitä, ei voi mitenkään päätellä sitä, miten 
ne määrittelevät hyvinvointivastuuta valtion, kuntien ja maakuntien ja kolmannen 
sektorin, perhekuntien, ihmisen lähipiirin tai ihmisen itsensä välillä. Vaaliohjelmissa 
saatetaan yhdessä lauseessa kutsua esimerkiksi kotia, päivähoitoa, koulua, järjes-
töjä ja harrastuksia yhteiskunnaksi. 
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Se, että aiemmassa yhteiskuntapoliittisessa tutkimuksessa on tunnistettu uni-
versaalin palvelujärjestelmän murtuminen (esim. Häikiö 2010) ja hyvinvointivastuun 
siirtäminen yhä vahvemmin ihmisille itselleen, perheelleen tai läheisilleen ei resonoi 
eduskuntavaaliohjelmiin. Sen sijaa kaikkien neljän suurimman puolueen vaaliohjel-
missa rakentuu lupaus palvelujärjestelmän kehittämisestä ja vahvistamisesta Suo-
messa. Äänestäjälle vaaliohjelmista muodostuu ikään kuin äänestystakuu: palvelu-
järjestelmä on ”turvassa” äänestipä tämä mitä puoluetta tahansa.  

6.2 Kansalaisten tarpeet ja kyvyt

Toisena tutkimuskysymyksenä väitöstutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten kansa-
laisten tarpeita ja kykyjä luonnehditaan eduskuntavaaliohjelmissa suomalaisesta 
hyvinvointivaltiosta käytävän kamppailun viitekehyksessä. Kansalaisuustulkinnat 
ohjaavat yhteiskuntapolitiikkaa ja määritelmät kansalaisten tarpeista vaikutta-
vat esimerkiksi hyvinvointipalvelurakenteeseen. Eduskuntavaaliohjelmat ovat yksi 
areena, jossa puolueet käyvät argumentoitua keskustelua kansalaisuuden määrit-
tämisestä. Samalla tuotetaan myös kansalaisten tarpeita ja luodaan politiikan si-
sältöjä ja kehityssuuntia.

Kaikki neljä puoluetta korostavat eduskuntavaaliohjelmissaan kansalaisten oi-
keutta julkisrahoitteisiin hyvinvointipalveluihin sekä korostavat julkisen vallan roo-
lia kansalaisten hyvinvoinnin takaajana. Näin tapahtuu sekä puolueiden hyvinvoin-
tivaltiokansalaisuuteen liittämissä diskursseissa että suhteessa lapsiin, vanhuksiin 
ja nuoriin käyttöönotetuissa diskursseissa. Perussuomalaisten eduskuntavaalioh-
jelmissa erottuu kuitenkin muista puolueista poikkeava, jännitteinen tapa puhua 
kansalaisista: perussuomalaiset painottavat kansalaisten kykyjä tehdä omia pää-
töksiään. ”Tavallinen kansalainen” korotetaan oman elämänsä toimijaksi, jolla on 
valtaa tehdä päätöksiä sekä oman elämänsä suhteen että valtaa toimia yhteiskun-
nassa kansanvaltaisena päätöksentekijänä. Tähän linkittyy perussuomalaisten vaa-
liohjelmissa myös puhe edustuksellista valtaa käyttävästä ”eliitistä”, jota nimite-
tään ”kiusaajiksi” – tällaisella puheella perussuomalaiset haastaa edustuksellisen 
demokratian rakenteita. Ristisiiraista on kuitenkin se, että samoissa vaaliohjelmissa 
kansalaisten ei sallita toimivan ”liian” itsenäisesti, vaan tarkemmin määrittelemät-
tömän yhteiskunnan hallinnassa. Perussuomalaisten ohjelmissa otetaan kantaa 
siihen, että kaikkia kansalaisen arjen asioita ei saa jättää vain kansalaisten oman 
vastuun varaan. (Tutkimusartikkeli II.)

Eduskuntavaaliohjelmissa kansalaiset yleisesti ja lapset, vanhukset sekä nuoret 
erityisesti jäsentyvät vahvasti ”perinteisen” hyvinvointivaltiokansalaisuuden kaut-
ta. Vaaliohjelmissa esiintyvä puhe omatoimisesta kansalaisuudesta ei edusta uusli-
beralistista kansalaisuuskäsitystä, minkä muu tutkimus on tunnistanut nousevaksi 
trendiksi 1990-luvun laman jälkeisessä ajassa. Sen sijaan puolueiden vaaliohjelma-
puheessa omatoiminen kansalainen voi olla toimija lähes pelkästään valtion raken-
teiden mahdollistamana. Tämä tarkoittaa sitä, että vaaliohjelmissa palvelujärjestel-
mä ”kannustaa”, ”tukee” tai ”edistää” omatoimisuuteen. Tämä voi konkretisoitua 
vaaliohjelmissa esimerkiksi vaatimuksena koulujen yhteyteen rakennetuista liikun-
tapaikoista, keskusteluna palvelujärjestelmän kolmannen sektorin toimijoille suun-
taamasta avustusrahoituksesta tai puheena, jossa kansalaisia kannustetaan itse 
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kehittämään palveluita (eikä esimerkiksi niinkään muuttamaan omaa toimintaansa 
esimerkiksi alkamalla hoitaa omaisiaan).

Puolueet eivät tee politiikkaa eduskuntavaaliohjelmissaan niinkään uusliberalis-
tisella, aktiivisella kansalaisuudella vaan puhumalla palvelujärjestelmästä. Toisin 
sanoen vaaliohjelmissa ei käydä keskustelua hyvinvointivaltion rakenteiden purka-
misesta tai palvelujärjestelmän heikentämisestä. Päinvastoin palveluita halutaan 
kehittää, monipuolistaa ja palveluhenkilöstön määrää lisätä. Vaaliohjelmissa ei 
myöskään esiinny juurikaan puhetta lasten tai vanhusten aktiivisesta toimijuudes-
ta. Nuoriin liitetään jonkin verran aktiivista huolien aiheuttamista eli nuoret näh-
dään osittain uhkana omalle hyvinvoinnilleen. Pääasiassa näiden kolmen kansalais-
ryhmän toimijuus rakentuu eduskuntavaaliohjelmissa palvelujärjestelmän kautta. 
(Tutkimusartikkelit II-IV.)

6.3 Lapset, vanhukset ja nuoret eduskuntavaali-
ohjelmapuheessa

Kolmanneksi väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lapsia, vanhuksia ja nuoria eduskun-
tavaaliohjelmissa. Lapset ja vanhukset määrittyivät vaaliohjelmissa toisaalta pas-
siivisiksi palveluiden, toimenpiteiden ja suojelun kohteiksi ja toisaalta aktiivisiksi 
toimijoiksi, joiden toimijuus kuitenkin kiinnittyi palvelujärjestelmään ja näyttäytyi 
ajallisesti rajattuna. Toisin sanoen vanhusten toimijuutta arvostettiin menneisyy-
dessä tapahtuneeksi joko heidän tekemän työuransa kautta tai veteraanien sodassa 
tekemien uhrauksien esiin nostamisella ja sen arvostamisella. Lasten toimijuus taas 
näyttäytyi jonain, mikä tulee aktualisoitumaan tulevaisuudessa heidän aikuistues-
saan. 

Puolueiden välillä ei ollut havaittavissa merkittäviä eroja suhteessa lasten ja van-
husten toimijuutta tai passiivisuutta koskeviin diskursseihin, vaan kaikkien puoluei-
den ohjelmissa lapsia ja vanhuksia lähestyttiin valtaosin palvelujärjestelmän näkö-
kulmasta avun ja tukemisen kohteina. 

Suhteessa lapsiin ja lapsiperheisiin puolueet puhuivat vaaliohjelmissaan sosi-
aali- ja terveysalan palvelujärjestelmästä, toimenpiteistä ja suojelusta. Palvelujär-
jestelmän yhteydessä korostuivat tulonsiirrot, lainsäädäntö, palvelurakenne ja yli-
päätään erilaiset julkisen sektorin vastuulla olevat, verovaroin rahoitetut palvelut. 
Kaiken kaikkiaan lasten ja osin myös lapsiperheiden toimijuus oli passiivista, toi-
menpiteiden kohteena olemista. 

Myös suhteessa vanhuksiin eduskuntavaaliohjelmapuhe oli pitkälti puhetta pal-
veluiden ja toimenpiteiden kohteena olemisesta (kuten eläkkeet, avohoito, kotipal-
velu, palvelutarpeet, hoivapalvelut ja palveluhenkilöstöresurssit) ja esimerkiksi tu-
lonsiirroista.

Toisin sanoen puolueet eivät pääsääntöisesti kamppaile sellaisella vaaliohjelma-
puheella, jossa korostuisi esimerkiksi lapsen itsensä tai perheen velvollisuus syödä 
terveellisesti, liikkua suositusten mukaan tai välttää epäterveellisiä elämäntapoja. 
Myöskään vanhuksia ei velvoiteta jumppaamaan tai olemaan aktiivinen harrastus-
toiminnassa. Puolueet politikoivat ja kamppailevat sen sijaan palvelujärjestelmän 
kehittämisellä ja sillä miten julkisrahoitteinen palvelujärjestelmä parhaiten vastaisi 
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lasten ja vanhusten suojelun ja hoivan tarpeisiin. Puolueet vaikenevat lasten ja van-
husten yhteydessä esimerkiksi palveluiden kustannuksista tai lapsia ja vanhuksia 
syyllistävästä puheesta, jossa nämä kansalaisuusryhmät näyttäytyisivät kuluerinä 
yhteiskunnassa. 

Sen lisäksi, että lapset ja vanhukset asetettiin vaaliohjelmissa palveluiden ja 
toimenpiteiden passiivisiksi kohteiksi, heitä määriteltiin suojelun ja turvallisuuden 
kautta. Turvallisuuspuheen myötä vaaliohjelmatekstit rakensivat todellisuuskuvaa, 
jossa on olemassa heikkoja ihmisryhmiä, jotka tarvitsevat vahvempien suojelua. 
Tämä on merkillepantavaa siksi, että samalla luotiin valtasuhteita ja määriteltiin yh-
teiskunnallista subjektiutta ja objektiutta. Lasten ja vanhusten haavoittuvuus otet-
tiin vaaliohjelmissa lähes itsestäänselvyytenä ja koko ryhmää koskevana käsitteenä 
tunnistamatta lasten ja vanhusten heterogeenisyyttä. Toisin sanoen eduskuntavaa-
liohjelmien suojelupuheessa lapset ja vanhukset olivat toiminnan kohteita mikä ko-
rosti heidän marginaalisuuttaan. Vaaliohjelmissa olisi mahdollista ottaa käyttöön 
samanaikaisesti puhetapoja, jotka korostaisivat lasten ja vanhusten vaikutusmah-
dollisuuksia ja toimintakykyä sekä hyvinvointivaltion vastuuta näistä väestöryhmi-
stä. Lapsilta ja vanhuksilta olisi mahdollista vaatia terveellisiä elämäntapoja, ter-
veysliikuntaa tai vastuuttaa isovanhempia huolehtimaan lastenlapsistaan. Heidän 
toimijuutensa esiintuominen ei vielä tarkoittaisi välttämättä hyvinvointivaltion 
alasajoa. Nyt lasten ja vanhusten toimijuus marginalisoitiin ja nämä ryhmät näyt-
täytyvät vaaliohjelmissa tietyllä tapaa ”avuttomina” palvelujärjestelmän ja suoje-
lun kohteina.

Lapsiin ja vanhuksiin liitetty toimijuus kietoutui palvelujärjestelmään: palve-
lujärjestelmä tuki ja mahdollisti lasten sekä vanhusten toimijuutta. Näin esimer-
kiksi omaishoitojärjestelmää haluttiin vahvistaa, mikä on institutionalisoitu tapa 
läheishoivaan Suomessa. Lisäksi esimerkiksi arvokkaaseen vanhuuteen liitettiin 
itsemääräämisoikeus, joka oli jotain mihin vanhuksen tulee saada tukea ja palvelui-
ta. Lapsiin liittyvä aktiivisen toimijuuden diskurssi suuntasi tulevaisuuteen, mutta 
ei tuottanut lapsille aktiivisen toimijan roolia nykyhetkessä. Vanhukset puolestaan 
tulkittiin yhtenäiseksi, hoivapalveluja tarvitsevaksi ikäluokaksi. Lapsia enemmän 
vaaliohjelmissa oli kuitenkin tunnistettavissa vanhusten aktiivisen toimijuuden pu-
hetta. Vanhukset nähtiin toimijoina sekä menneisyyden että jossain määrin nykyi-
syydenkin kautta. On merkillepantavaa, että nämä esimerkit liittyvät konteksteihin, 
joissa ikäihmisiä lähestytään jostakin muusta kuin palvelujärjestelmän näkökul-
masta. Vanhusten elämänkokemusta arvostettiin ja heidät ajateltiin yhteisöjen jä-
seniksi. Kokonaisuutena eduskuntavaaliohjelmissa oli enemmän keskustelua van-
husten kuin lasten aktiivisesta toimijuudesta. Kuitenkin vanhuksiinkin kohdistuva 
toimijuuspuhe oli vähäistä.

Suhteessa nuoriin eduskuntavaaliohjelmista oli tunnistettavissa huolten ja uh-
kien näkökulmat. Nuorista puhuttiin vaaliohjelmissa passiivisesti huolille ja uhkille 
alttiina ja toisaalta aktiivisina huolien ja uhkien aiheuttajina. Lisäksi vaaliohjelmissa 
rakentui erilaisia ratkaisuehdotuksia puolueiden nuoriin liittämiin uhkiin: toisaalta 
palvelujärjestelmä oli sekä uhkien aiheuttaja että vastaus uhkiin ja toisaalta nuoret 
itse aiheuttivat uhkia, joita (määrittelemättömän) yhteiskunnan tuli hallita. Nämä 
puhetavat esiintyivät kaikkien neljän puolueen vaaliohjelmissa, mutta niistä löytyi 
puoluekohtaisia painotuseroja.

Eduskuntavaaliohjelmissa nuoriin liitetään monia nuorten omien toimintamah-
dollisuuksien ulkopuolella olevia uhkia kuten syrjäytyminen, ongelmat mielenter-
veydessä ja vähävaraisuus. Kukin puolue mainitsi ohjelmassaan jonkin nuoriin tai 
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nuorten hyvinvointiin kohdistuvan uhkan ja ehdotti omanlaisiaan, joskin ajoittain 
hyvin samankaltaisia, ratkaisuehdotuksia uhkan vähentämiseksi tai poistamiseksi. 
Palvelujärjestelmädiskurssissa nuorten elämänkulut näyttäytyivät riippuvaisina sil-
le, miten hyvin tai huonosti palvelujärjestelmä onnistuu täyttämään sillä asetetut 
odotukset. Palvelujärjestelmä ikään kuin onnistuu tai epäonnistuu tuottamaan ter-
veitä nuoria, jotka ovat ”osaavaa kotimaista työvoimaa” ja ei-syrjäytyneitä. 

Toiseksi eduskuntavaaliohjelmissa kuvataan myös nuoret itse uhkana omalle hy-
vinvoinnilleen: nuoret uhkana -diskurssissa nuoret itsessään muodostavat riskin, 
joita (tarkemmin määrittelemättömän) yhteiskunnan velvollisuus on hallita sekä 
nuorten itsensä että koko yhteiskunnan parhaaksi.  Tässä diskurssissa puolueet ei-
vät ota kantaa siihen mistä nuorten riskit syntyvät tai johtuvat. 
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7 Pohdinta
1990-luvun alun taloudellinen lama on ollut suomalaista hyvinvointivaltiota ja sen 
kansalaisuuskäsityksiä voimakkaasti ravistellut tapahtuma. Maailman, Euroopan 
ja Suomen muutosvirrat yhdessä saivat aikaan uuden poliittisen aikakauden, joka 
käynnisti keskustelun hyvinvointipolitiikan, kansalaisuuden sekä lapsuuden, nuo-
ruuden ja vanhuuden uudelleenmäärittelystä. Tämä tutkimus toi uutta tietoa siitä, 
minkälaisia puhetapoja puolueet ovat ottaneet käyttöön hyvinvoinnista ja kansalai-
suudesta eduskuntavaaliohjelmissaan vuodesta 1991 alkaen. 

Eduskuntavaaliohjelmissa näyttää muodostuneen omat diskursiiviset käytän-
tönsä (diskursiivisista käytännöistä ks. Alhanen 2007, 64) joiden varassa hyvinvoin-
nista ja kansalaisuudesta voidaan puhua: puhe tapahtuu palvelujärjestelmän viite-
kehyksessä. Elder-Vass (2012, 146) tulkitsee foucaulaisittain, että diskursseissa on 
kyse säännöistä eli siitä, mitä voidaan sanoa ja mitä ei voida sanoa tietyssä sosiaali-
sessa tilassa. Sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksessä voi tulkita, että toisen 
maailmansodan jälkeen Suomeen rakennettu hyvinvointivaltiopalvelujärjestelmä 
on edelleen melko vaihtoehdoton diskurssi vaalikamppailukontekstissa. Tutkimuk-
sen perustella voidaan päätellä, että hyvinvointi- ja kansalaisuuspuhe eduskunta-
vaaliohjelmissa on vallitsevasti puhetta julkisrahoitteisista palveluista. Kun puolu-
eet tekevät valinnan puhua hyvinvoinnista ja kansalaisuudesta julkisrahoitteisten 
palveluiden kautta, ne edustavat ennemminkin vallitsevuutta kuin uudistamista. 
Uusia linjauksia ja visiointipuhetta hyvinvoinnista tai kansalaisuudesta ei juuri ole 
vaaliohjelmissa luettavissa. Tällöin poliittinen kamppailukin on vaarassa ”tylsis-
tyä” puheeksi yhteisten asioiden hoitamisesta, pelkästä hallinnoinnista, poliittisten 
intressikamppailuiden sijaan. Vaaliohjelmien palvelujärjestelmäpainotteinen puhe 
hyvinvoinnista ja kansalaisuudesta vaikuttaa siltä, että siinä poliitikot puhuvat vir-
kamiehille, ei kansalaisille. Puhe hyvinvoinnista ja kansalaisuudesta on ikään kuin 
asiantuntijalta asiantuntijalle -puhetta, missä kansalaisille jää passiivinen rooli. 
Näin puolueet käyttävät myös diskursiivista valtaa: palvelujärjestelmäpuhe samaan 
aikaan luo turvallisuuden ja suojelun tunnetta kansalaisille, mutta myös kaventaa 
kansalaisuutta palvelujärjestelmän kohteena olemiseksi.

Tästä muodostuu jännite suhteessa muuhun 1990-luvun laman jälkeistä aikaa 
kuvaavaan tutkimuskirjallisuuteen: vaikka vaaliohjelmissa puhe on hyvinvoinnista 
ja kansalaisuudesta on kaventunut palvelujärjestelmäpuheeksi, muu tutkimuskir-
jallisuus sen sijaan tunnistaa enemminkin universaalin palvelujärjestelmän murrok-
sen, palveluiden heikkenemisen ja hyvinvointivastuun siirtymän ihmiselle itselleen, 
omaisille ja läheisille.

Hyvinvointivaltio julkisine palveluineen näyttäytyy eduskuntavaaliohjelmatutki-
muksen perusteella hyvin resilienssiltä. Hyvinvointivaltion resilienssiyttä on pohti-
nut esimerkiksi Pierson (1994; 1996; 2001, 410), joka toteaa, että hyvinvointivaltiot 
läpikäyvät merkittäviä muutoksia, mutta siitä huolimassa tuki hyvinvointivaltiolle 
on säilynyt laajalle levinneenä lähes joka puolella maailmaa. Hyvinvointivaltiora-
kenteen suosio osaltaan selittänee hyvinvointivaltiojärjestelmän painottumista 
vaaliohjelmissa. Puolueet voivat lisätä suosiotaan lupaamalla vahvistaa hyvinvoin-
tivaltiopalvelujärjestelmää sen nauttiman kannatuksen vuoksi. Julkunen (2017, 62) 
tunnistaa niin ikään hyvinvointivaltion resilienssiä tukevat seikat: hyvinvointivaltio 
saa kansalaisten keskuudessa edelleen kannatusta ja toiseksi hyvinvointi-instituu-
tioilla on taipumus ylläpitää itseään. Vaikka hyvinvointivaltioiden alasajoa on ehkä 
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tavoiteltukin, niin Julkusen (emt.) mukaan poliitikkojen halu säilyttää asemansa ja 
välttää vaaliriskiä tukee hyvinvointivaltion jatkuvuutta. Tämä selittänee osaltaan 
vaaliohjelmien palvelujärjestelmäpainotteisuutta: kaikki puolueet haluavat edus-
kuntavaaliohjelmissaan sitoutua universaaleihin palveluihin ja vahvaan hyvinvoin-
tivaltioon ja näin ollen painottavat tätä vaaliohjelmateksteissään. Mikäli puolueet 
sen sijaan painottaisivat kansalaisten aktiivisuutta ja toimijuutta, se viittaisi päin-
vastaiseen, peräti palvelujärjestelmän karsimiseen, mikä synnyttäisi vaaliohjel-
miin ristiriidan. Hyvinvointivaltion vankka kannatus resonoi siis puolueiden haluun 
säilyttää hyvinvointivaltio ja sen palvelurakenteet, mikä osaltaan selittänee myös 
vaaliohjelmien melko muuttumatonta retoriikkaa 1990-luvun alusta 2020-luvun 
taitteeseen saakka. Lisäksi jatkuvuutta voi selittää myös politiikan polkuriippuvuu-
della. Puolueilla ei ole kiinnostusta suuriin irtiottoihin, koska sellainen voisi olla ris-
ki kannatuksen näkökulmasta. Näin ollen intressit synnyttävät polkuriippuvuutta. 
Polkuriippuvuudella viitataan yhteiskunnallisten ryhmien ja instituutioiden toime-
liaisuutta ehdollistavaan ja muutosta rajoittavaan vaikutukseen. Ne lisäävät politii-
kan jatkuvuutta ja vahvistavat olemassa olevaa. (esim. Pierson 2004.)

Voi pohtia, että mikäli aineistoon olisi sisällytetty myös 1980-luvun vaaliohjelmia, 
olisi se mahdollisesti tuonut esiin muutoksia puhetavoissa. Tällöin tarkasteluajan-
jaksoon olisi sisältynyt myös 1990-luvun murrosta edeltäneitä vaaliohjelmia. Mitä 
kauemmas historiassa mentäisiin sen suurempia ajallisia muutoksia – ja ehkä myös 
puolueiden välisiä eroavaisuuksia – saataisiin ohjelmatutkimuksessa esiin. Esimer-
kiksi heti sodan jälkeiset vaaliohjelmat ottavat kantaa Suomen itsenäisyyden tee-
moihin.

Toiseksi puhe hyvinvoinnista ja kansalaisuudesta eduskuntavaaliohjelmissa 
näyttää polarisoituneen kaksinapaiseksi kamppailuksi kahden teeman välillä: hy-
vinvointivaltiosta on tulossa tasapainorakennelma ainaisen talousniukkuuden sekä 
pysyvän kannatuksen ja suosion välillä (ks. myös Pierson 2001). Toisin sanoen puhe 
hyvinvoinnista on vaaliohjelmissa hyvinvointivastuun lisäksi puhetta taloudesta ja 
kilpailukyvystä. Näin tapahtuu kaikkien neljän puolueen osalta, joita tässä tutki-
muksessa tarkasteltiin. Kyse ei siis ole puolueiden, esimerkiksi oikeisto- ja vasem-
mistopuolueiden, välisestä kamppailusta ja polarisaatiosta, vaan talousniukkuuden 
ja hyvinvointivaltion kannatuksen välisestä kamppailusta. 

Hyvinvointivaltiot ovat todella riippuvaisia taloudesta, sen kasvusta sekä työlli-
syydestä. Voidaan todeta, että hyvinvointivaltiopolitiikka on ekonomisoitunut niin 
pitkälle, että talous hallitsee hyvinvointivaltiopolitiikan agendaa ja ääritulkintana 
sosiaalipolitiikasta on tullut kilpailukyvylle alisteinen. (Julkunen 2017, 56; 321; 327–
328.) Puolueet esittävät vaaliohjelmissaan kannatusta palvelujärjestelmälle sekä 
sen laajentamiselle ja kehittämiselle, mutta samaan aikaan lisääntyvä kilpailu ja ta-
loustilanne asettavat rajoja sille kuinka paljon uusia palveluita tai palvelujärjestel-
män vahvistamista voi luvata. Samaan tulkintaan päätyvät muun muassa Lindberg 
ja kumppanit omassa hallitusohjelmatutkimuksessaan (2020, 257): hallituspuolueet 
toimivat tiukkenevan valtiontalouden ja oman suosionsa laajentamisen ristipai-
neessa. Talouspainotteinen puhe tuo esiin sen, että hyvinvointi ei näyttäydy itsei-
sarvona vaaliohjelmissa, vaan sillä on välinearvo. Tämä tulee näkyväksi erityisesti 
niin sanotun hyvinvoinnin kehän kautta: vaaliohjelmissa halutaan hyvinvoivia kan-
salaisia, jotka kontribuoivat valtion hyvinvointiin. Samaan aikaan kuitenkin valtio 
tulee vastaan kansalaisiaan tarjoamalla hyvinvointipalveluita. Voidaan tulkita, että 
puolueiden eduskuntavaaliohjelmissa esitetään näkemys, jonka mukaan kansalais-
ten hyvinvointi on riippuvainen toimivasta hyvinvointivaltiosta.
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Väitöstutkimuksen pohjalta ei kuitenkaan voida tehdä sellaista tulkintaa, että 
uusliberalistinen talouspuhe olisi vallannut vaaliohjelmat. Vaikka vaaliohjelmissa 
puhutaan aktiivisesta kansalaisesta tai taloudesta ja kilpailukyvystä hyvinvoinnin 
yhteydessä ei kyse ole uusliberalistisista, negatiivista kansalaisvapauksista. Sen si-
jaan voidaan tulkita, että kyse on positiivista kansalaisvapauksista, jotka linkitetään 
nimenomaisesti hyvinvointivaltiokansalaisuudeksi. Hyvinvointivaltion lait ja julki-
set palvelut mahdollistavat henkilökohtaisen vapauden esimerkiksi perhesuhteista, 
hyvätekeväisyydestä tai työnantajasta. (ks. Hänninen, Lehtelä & Saikkonen 2019, 4.) 
Näin tulkiten suomalaisten puolueiden viime vuosikymmenten eduskuntavaalioh-
jelmat vahvistavat Esping-Andersenin (1990) tulkintaa siitä, että Suomi on osa poh-
joismaista hyvinvointivaltioregiimiä.

Kriittinen diskurssianalyysi avaa ajatuksia myös sille, mistä vaaliohjelmissa ei pu-
huta. Ei-läsnä olevien puhetapojen hahmottaminen on tosin haastavaa, koska myös 
tutkija elää vahvasti kiinni samassa kulttuurisessa ja historiallisessa perinteessä 
missä puolueet ovat vaaliohjelmansa kirjoittaneet. Siksi ei ole helppo hahmottaa 
sitä mitä vaaliohjelmapuheesta puuttuu, mitä siellä ei sanota, vaikka voitaisiin sa-
noa. Suomalaisissa vaaliohjelmissa ei esiinny esimerkiksi sellaista uusliberalistista 
puhetta, jossa köyhistä ihmisistä puhuttuisiin vajavaisina tai puutteellisina kansalai-
sina, joita tulisi rangaista siitä, etteivät he ole ”markkinoille kelpaavia” (ks. Schram 
2019, 25). Tällainen syyllistämisen diskurssi olisi mahdollinen, mutta tarkasteltavana 
olleet puolueet eivät ole ottaneet sellaista vaaliohjelmissaan käyttöön. Suomalai-
sessa hyvinvointivaltiossa julkisrahoitteinen hyvinvointipalvelujärjestelmä on niin 
itsestään selvyys, että sille vaihtoehtoisia puhetapoja on vaikea tutkijana hahmot-
taa. Tästä näkökulmasta voisi olla hedelmällistä verrata suomalaisten puolueiden 
ohjelmia esimerkiksi USA:n republikaanisen puolueen vaaliohjelmiin. Se voisi avata 
näkyviin vaihtoehtoisten diskurssien valikoiman, jossa esimerkiksi kansalaisen va-
linnan vapaus suhteessa hänen kuluttamiinsa palveluihin olisikin vallitseva diskurs-
si. Sen sijaan tässä tutkimuksessa tarkastellut vaaliohjelmat eivät sisällä sellaisia 
puhetapoja suhteessa hyvinvointiin tai kansalaisuuteen, joissa otettaisiin käyttöön 
laajan valinnan vapauden diskurssi.

Tutkimusaineistoa tarkasteltiin tässä tutkimuksessa kriittisen diskurssianalyysin 
keinoin, joka tunnistaa aina aineiston kontekstisidonnaisuuden. Kun tutkitaan ni-
menomaan vaaliohjelmia, on huomionarvoista, että ne ovat osa kunkin vaalivuoden 
vaalistrategiaa. Julkusta (2017, 92) ja Piersonia (1996, 179) lainaten: hyvinvointivalti-
on karsimisesta, alasajosta tai palvelurakenteen leikkauksista on vaikea tehdä hou-
kuttelevaa vaalisisältöä. Näin ollen poliittisten tappioiden pelko estää nostamasta 
vaaliohjelmapuheen keskiöön sitä uusliberalistista tai yksilön itsensä vastuuttami-
sen retoriikkaa mitä muu tutkimus on tunnistanut hyvinvointivaltiopuheessa tapah-
tuneeksi muissa konteksteissa suhteessa hyvinvointiin ja kansalaisuuteen. 

Kolmanneksi tutkimus tuo esiin, että eduskuntavaaliohjelmista on puolueiden 
välillä jonkin verran löydettävissä eroja niiden hyvinvointi- ja kansalaisuuspuheesta. 
Erot ovat useimmiten kuitenkin painotuseroja tai sitten puhe on hyvin samankal-
taista puolueesta toiseen – näin tapahtuu erityisesti puolueiden puhuessa lapsista 
ja vanhuksista. Sen sijaan suhteessa hyvinvointiin puolueiden välisiä eroja on sel-
vemmin havaittavissa, kuten ensimmäisestä tutkimusartikkelista käy ilmi. Aiemmin 
tutkimuksessa mainittu yleispuolueistumiskehitys heijastuu myös eduskuntavaali-
ohjelmiin. Yleispuolueistuessaan puolueet pyrkivät laajentamaan kannattajakun-
taansa ja tavoitteiden asetannassa pyritään yleisiin aatteellisiin pyrkimyksiin (Borg 
2020, 245.) Tällä lienee merkitystä eduskuntavaaliohjelmien samankaltaisuuteen.
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Lisäksi voidaan tulkita, että puolueiden melko samanlaista puhetta hyvinvoin-
nista ja kansalaisuudesta selittää osittain se, että puhe hyvinvoinnista ja kansalai-
suudesta on puhetta palvelujärjestelmästä ja kaikki puolueet kannattavat palvelu-
järjestelmää. Kuten tässäkin tutkimuksessa aiemmin todettiin, sosioekonominen 
jakolinja on menettänyt jo 1960-luvulta saakka merkitystään ja äänestäjien ryhmäi-
dentiteetit sekä elämäntyylit (ns. GAL-TAN-ulottuvuus) selittävät äänestyspäätök-
siä yhä enemmän. (Isotalo, Söderlund & Schoultz 2020, 301.) Kuitenkin suhteessa 
hyvinvointiin, hyvinvointivaltiokansalaisuuteen, lapsiin, nuoriin ja vanhuksiin puo-
lueet tekevät politiikkaa palvelujärjestelmällä, mikä nauttii kansalaisten laajaa 
suosiota ja mitä on vaikea uudelleen muotoilla. Palvelujärjestelmän uudelleenmuo-
toilun vaikeudesta hyvä esimerkki on sote-uudistus, josta 16 vuoden yrittämisen jäl-
keen säädettiin vuonna 2021. 

Politiikan tutkijat (esim. Palonen 1992; Allen & Bara 2017) ovat todenneet, että 
vaaliohjelmista voidaan löytää politiikkaa sieltäkin, missä kirjoittajat eivät näe te-
kevänsä politiikkaa. Tässä tutkimuksessa on tehty näkyväksi neljän puolueen edus-
kuntavaaliohjelmissaan käymää kamppailua hyvinvoinnin ja kansalaisuuden tee-
moilla. Tutkimuksen tulos on, että kamppailua näiden teemojen ympärillä ei juuri 
ole, on yksi vallitseva ääni: palvelujärjestelmä-ääni. Saaren (2020, 12) toteamus: 
”--- polku valtaan on kulkenut hyvinvointivaltion kannatuksen kautta 1960-luvun 
jälkeen” tulee todennetuksi hyvin vahvasti tämän tutkimuksen kautta. Vaaliohjel-
mien ”yksiäänisyydellä” on seurauksensa: se, että ”politiikan teko” löytyy eduskun-
tavaaliohjelmista niin sanotusti rivien välistä ja tulkintojen takaa, voi olla tavallista 
suomalaista äänestäjää hämmentävää ja tehdä politiikasta vaikeaselkoista. Toisek-
si myös vaaliohjelmien samansuuntaisuus puolueiden välillä (joko ei havaittavissa 
olevia eroja tai erot liittyvät painotuksiin) voi olla omiaan hämärtämään äänestäjälle 
äänestysvalinnan seurauksia. Koska hallituksen vaihtumisella on vaikutusta toteu-
tettavaan politiikkaan (esim. Lindberg ym. 2020), niin äänestäjän olisi hyvä saada jo 
vaaliohjelmista tietoa siitä minkälaiseen politiikkaan tietyn puolueen äänestäminen 
mahdollisesti johtaa. Herääkin kysymys, ketä vaaliohjelmat oikeastaan puhuttele-
vat? Onko vaaliohjelmien puhe ”vain” puhetta poliitikolta poliitikolle tai poliitikoilta 
virkamiehille? Ajoittain vaikuttaa siltä, että puolueet ovat unohtaneet kansalaisten 
olevan äänestäjiä (poliitikkojen ja virkamiesten lisäksi).

Perussuomalaiset tuo omissa vaaliohjelmissaan hieman uutta näkökulmaa hy-
vinvointia ja kansalaisuutta koskevaan keskusteluun, mutta eivät millään muotoa 
haasta palvelujärjestelmän olemassaoloa sinänsä. Oikeastaan päinvastoin: puolue 
näkee uusia uhkia palvelujärjestelmän olemassaololle ja nostaa näitä uhkia politii-
kan teon keskiöön. EU-vastaisuus ja myöhemmissä vaaliohjelmissa myös maahan-
muuttovastaisuus läpäisee puolueen ohjelmissa hyvinvointi- ja kansalaisuuspu-
hetta. Tämäkin puhe linkittyy palvelujärjestelmään ja sekä EU että maahanmuutto 
nähdään uhkana ensisijaisesti suomalaiselle palvelujärjestelmälle ja vasta toissijai-
sesti hyvinvoinnille ja kansalaisuudelle.

Yllä todettiin, että yksi väitöstutkimuksen löydös on, että kaikki neljä suurinta 
puoluetta puhuvat hyvinvoinnista ja kansalaisuudesta pitkälti palvelujärjestelmän 
kautta. Tätä puhetapaa voisi kutsua myös järjestelmälähtöiseksi tai byrokraattisek-
si, jopa epäpoliittiseksi. Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on osa suo-
malaisten identiteettiä, sen varassa me suomalaiset luomme arkeamme ja teemme 
elämämme valintoja (Saari 2020, 12). Puolueet eivät valitse haastaa poliittisesti tätä 
järjestelmää vaaliohjelmissaan vaan keskittyvät järjestelmää ylläpitävään tai kehit-
tävään puheeseen. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että hyvinvointivaltion alas-
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ajosta on keskusteltu ja sitä on tutkimuksissa tunnistettu tapahtuneen viimeisten 
vuosikymmenten aikana.
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8 Johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa uutta tietoa aiemmin tutkimat-
tomista, mutta politiikanteossa vakiintuneista asiakirjoista, puolueiden eduskun-
tavaaliohjelmista hyvinvoinnin ja kansalaisuuden näkökulmista. Vaaliohjelmiensa 
avulla puolueet ”myyvät” omaa puoluettaan ikään kuin tuotteena äänestäjille (ks. 
Breeze 2011). Jotta oman ”puoluetuotteen” saisi myytyä, näyttää siltä, että puolueet 
valitsevat viestiä niissä säilyttävän puheen kautta suhteessa hyvinvointiin ja kan-
salaisuuteen, nojaten melko turvallisuushakuisesti perinteiseen pohjoismaiseen 
hyvinvointivaltiokäsitykseen ja hyvinvointivaltiokansalaisuuteen. Vaaliohjelmat ja 
niissä kuvatut puolueiden käsitykset hyvinvoinnista ja kansalaisuudesta eivät ole 
puolueille väylä viestiä eroja repivästi ideologisista vakaumuksistaan ja näkemyk-
sistään. 

Tutkimuksen lopputuloksena voidaan todeta kolme johtopäätöstä: ensiksi neljän 
suurimman puolueen eduskuntavaaliohjelmapuhe hyvinvoinnista, kansalaisuudes-
ta ja eri kansalaisryhmistä painottuu puheeseen julkisrahoitteisesta palvelujärjes-
telmästä. Toiseksi hyvinvoinnista ja kansalaisuudesta puhutaan vaaliohjelmissa 
kaksinapaisesti: joko talouden ja talousniukkuuden kautta tai hyvinvointipalvelujär-
jestelmän kautta. Hyvinvointivastuu ja talous- ja kilpailukykypuhe ovat vallitsevia 
puhetapoja suhteessa hyvinvointiin ja kansalaisuuteen. Kolmantena johtopäätök-
senä voidaan päätellä, että eduskuntavaaliohjelmista on puolueiden välillä jonkin 
verran löydettävissä eroja niiden hyvinvointi- ja kansalaisuuspuheesta. Puhe on kui-
tenkin pääsääntöisesti hyvin samankaltaista puolueesta toiseen ja erot ovat paino-
tuseroja.

Koska näyttää siltä, että hyvinvointivaltiossa on tulevaisuudessa kyse yhä enene-
vässä määrin tasapainoilusta talouskurin ja palveluiden suosion välillä, tulevaisuu-
dessa ne puolueet, jotka pystyvät tarjoamaan uskottavimman vaihtoehdon näiden 
kahden tavoitteen välillä, lienevät vaalivoittajia. Yhä tärkeämmäksi noussee puolu-
een kyky vakuuttaa äänestäjät siitä, että hyvinvointivaltiota ei pureta tai heikennetä 
(liikaa), mutta palvelut tuotetaan kuitenkin taloudellisen niukkuuden näkökulmasta 
kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Tuskin tulemme näkemään tulevaisuudessa-
kaan Suomessa vaaliohjelmia, joissa radikaalilla ja täysin uudella tavalla (esimer-
kiksi ”puhtain” uusliberalistisin sanakääntein) alettaisiin puhua hyvinvoinnista ja 
kansalaisuudesta. Julkunen (2017, 325) sanoittaa hyvin, että radikaaleja uudistuksia 
rajoittaa hyvinvointijärjestelmien puolustaminen yhdessä poliittisen kamppailun 
kanssa. Toisaalta tutkimukset osoittavat, että vaaliohjelmapuheen ulkopuolella, 
muissa asiakirja- ja ohjelmadokumenteissa, hyvinvointivaltiopalveluista käydään 
hyvin toisentyyppistä keskustelua kuin eduskuntavaaliohjelmissa. 

Merkillepantavaa on se, että vaaliohjelmapuheessa hyvinvointivaltio ja -yhteis-
kunta käsitteitä käytetään määrittelemättömästi ja epätarkasti. Varsinkin silloin 
kuin puolueet puhuvat (hyvinvointi)yhteiskunnasta, on melko mahdotonta tietää 
mihin ohjelmassa oikeastaan viitataan. Puhe yhteiskunnasta voi viitata koteihin, 
kunnalliseen palveluun, harrastustoimintaan tai mihin tahansa julkisen elämän pii-
riin. Tämä hämärtää yhteiskuntapolitiikan takana olevien toimijoiden valtasuhteita 
ja äänestäjän ymmärrystä siitä, minkälaista ja esimerkiksi kenen rahoittamaa palve-
lujärjestelmää puolue itseasiassa kannattaa. 
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Vaaliohjelmapuheen polarisoituessa puheeksi palvelujärjestelmästä ja taloudes-
ta, jää keskustelun ulkopuolelle koko joukko kansalaisten hyvinvoinnille tärkeitä 
teemoja. Esimerkiksi terveyden edistämisen näkökulma, vapaa kansalaistoiminta, 
kansalaisten vastuu hyvinvoinnistaan, läheisten ja perheen merkitys, vapaaehtois-
toiminta ja niin edelleen eivät saa palvelujärjestelmään verrattuna paljoakaan kes-
kustelutilaa. Kun puolueiden mielenkiinto on kohdistunut pääsääntöisesti palvelu-
järjestelmään, ohjaa se myös valtaan päässeiden poliittisten päättäjien huomiota ja 
mielenkiintoa: vaaliohjelma ohjannee ainakin suuntaviivoiltaan hallituspuolueiden 
toimintaa.

Palvelujärjestelmäkeskeisyys on hyvin rakenteellinen näkökulma hyvinvointiin 
ja kansalaisuuteen ja lisäksi se määrittelee hyvinvointia ja kansalaisuutta pääsään-
töisesti vastuun kautta. Palvelujärjestelmäpuheen rinnalla olisi mahdollisuus näh-
dä myös osallistavaa puhetta hyvinvoinnista ja kansalaisuudesta vaaliohjelmissa; 
käytännössä se voisi merkitä esimerkiksi puolueen esittämää vaatimusta siitä, että 
vanhempien tulisi osallistua koulujen vanhempaintoimintaan vapaaehtoisina tai 
aikuisten lasten olisi huolehdittava siitä, että ikääntyneet vanhemmat pääsevät 
ulkoilemaan. Nyt näyttää siltä, että esimerkiksi tällainen läheisvastuun diskurssi 
olisi liian radikaali suomalaisiin eduskuntavaaliohjelmiin. Sen sijaan suosituimmat 
suomalaiset puolueet pukisivat todennäköisesti asian sanoiksi eduskuntavaalioh-
jelmiinsa esimerkiksi näin: ”On taattava ikäihmisten palveluissa sellainen palvelu-
taso, jossa vanhuksen on mahdollista päästä ulkoilemaan säännöllisesti.” Keskus-
ta ja kokoomus ehkä jatkaisivat vielä toisella lauseella: ”Mutta samaan aikaan on 
tuettava läheisten mahdollisuuksia auttaa omia ikääntyneitä vanhempiaan”. Tähän 
kiteytyy neljän suurimman suomalaisen puolueen pääviesti suhteessa hyvinvointiin 
ja kansalaisuuteen – ja niiden väliset eroavaisuudet – eduskuntavaaliohjelmien pe-
rusteella.

Väitöstutkimus tuo esille sen, että politiikan teon eri osa-alueet ja eri kontekstit 
eroavat toisistaan puhetavoiltaan. Siinä missä eduskuntavaaliohjelmat ovat tietyl-
lä tapaa ”ympäripyöreitä” ja niissä vaalitaan palvelujärjestelmää, esimerkiksi hal-
litusohjelmista tai eduskuntakeskusteluista (esim. Harrikari 2008; Lindberg 2020) 
on tunnistettu toisenlaisia, poliittisesti värittyneitä ja kamppailevia, puhetapoja. 
Tällöin herää myös kysymys äänestäjien ”pettämisestä” – eduskuntavaaliohjelmis-
sa luvataan kärjistetysti sanoen vain vaalia, hallita ja pitää hyvää huolta palvelujär-
jestelmästä, äänestipä kansalainen neljästä suurimmasta puolueesta mitä tahansa, 
mutta eduskuntakeskusteluissa otetaan toisenlaisia, hyvin arvolatautuneita puhe-
tapoja käyttöön suhteessa hyvinvointiin ja kansalaisuuteen.

Väitöstutkimuksen tullessa päätökseensä, jää jäljelle monta näkökulmaa, joita 
eduskuntavaaliohjelmista olisi mahdollista tutkia. Eräs refereearvioija nosti esiin 
hyvinvointisovinismin näkökulman ja se olisikin mitä mielenkiintoisin tutkimusai-
he, joka todennäköisesti toisi esiin vielä tätä tutkimusta terävämmin perussuoma-
laisten vaaliohjelmien eroavaisuutta suhteessa muihin puolueisiin. Toiseksi synty-
vyyden lasku ja perhevapaauudistus ovat olleet yhteiskunnallisessa keskustelussa 
esillä; tätä taustaa vasten esimerkiksi vanhemmuuden diskurssit eduskuntavaali-
ohjelmissa toisivat kiinnostavaa lisätietoa siitä, miten vaaliohjelmissa normitetaan 
käyttöönotetuilla diskursseilla äitien ja isien rooleja, huomioidaanko sateenkaa-
rivanhemmuutta tai esimerkiksi yksinhuoltajia. Eduskuntavaalien jälkeen seuraa 
hallitusohjelman kirjoittaminen ja yksi lisätutkimuksen aihe olisi verrata hallitus-
vastuuseen päässeiden puolueiden eduskuntavaaliohjelmia muodostettavaan hal-
litusohjelmaan: mitkä vaaliohjelmien teemat ja lupaukset jatkavat elämäänsä halli-
tusohjelmassa?
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