
 
 

Matka organisaation sisäpiireihin 

Perussuomalaisten ja Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen uusien 

kansanedustajien sopeutuminen eduskuntaan organisaatioon sosiaalistumisen 

viitekehyksessä 

 

 

 

 

 

Yleinen valtio-oppi/ Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus 

Pro gradu -tutkielma 

 

 

Laatija: 

Era Lepola 

 

Ohjaaja: 

Vanhempi yliopistonlehtori Juri Mykkänen 

 

24.10.2022 

Helsinki 

 

 

 

 



Tiedekunta: Valtiotieteellinen tiedekunta 

Koulutusohjelma: Yleinen valtio-oppi 

Opintosuunta: Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus 

Tekijä: Era Marita Lepola 

Työn nimi: Matka organisaation sisäpiireihin - Perussuomalaisten ja Suomen 

Sosiaalidemokraattisen Puolueen uusien kansanedustajien sopeutuminen 

eduskuntaan organisaatioon sosiaalistumisen viitekehyksessä 

Työn laji: Pro gradu -tutkielma 

Kuukausi ja vuosi: lokakuu 2022 

Sivumäärä: 84 

Avainsanat: kansanedustaja, eduskunta, organisaatiososialisaatio, organisaatioon 

sosiaalistuminen, sosiaalistumisprosessi, sosialisaatio 

Ohjaaja tai ohjaajat: Juri Mykkänen 

Säilytyspaikka:       Muita tietoja: 

Tiivistelmä:  
Uusien tulokkaiden sosiaalistuminen organisaatioon näyttelee suurta roolia siinä, kuinka nopeasti 
organisaatio kykenee toimimaan kokonaisuutena tehokkaasti ja toimittamaan ydintehtäväänsä. 
Eduskunta organisaationa omaa monia tavanomaisesta organisaatiosta poikkeavia erityispiirteitä. Yksi 
näistä erityispiirteistä on demokratiaan olennaisena kuuluva jäsenten valintaprosessi sekä suuri, 
kolmanneksen kertavaihtuvuus vaalikausittain. Mitä helpommin ja paremmin uudet tulokkaat saadaan 
sosiaalistumaan eduskuntaan, sitä paremmin se pääsee säädettyä tehtäväänsä toteuttamaan. 

Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena on kahteen sekä keskenään että poliittisen järjestelmämme 
kanssa erilaiseen puolueeseen Perussuomalaisiin ja Suomen Sosiaalidemokraattiseen Puolueeseen 
kuuluvia ensimmäisen kauden kansanedustajia. Tutkielman tarkoituksena on selvittää uusien 
kansanedustajien eduskuntaan sosiaalistumisprossia. Tarkoituksena on lisäksi selvittää, millaisia eroja 
kahden keskenään hyvin erilaisen puolueen kansanedustajien eduskuntaan sosiaalistumisessa on. 

Empiirisenä aineistona tutkielmassa on tätä tarkoitusta varten kerätty kansanedustajien 
teemahaastatteluaineisto. Haastateltavina oli kolme PS:n ja kaksi SDP:n vuonna 2019 valittua 
ensimmäisen kauden kansanedustajaa, joilla kaikilla on kokemusta esimerkiksi kunnallispolitiikasta 
mutta kukaan haastatelluista ei ollut työskennellyt aikaisemmin eduskunnassa eli tutkimuksen 
kohteena olevassa organisaatiossa. Haastatteluaineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin 
keinoin ja sen tarkastelun näkökulmana oli organisaatioon sosiaalistuminen. Aineistoa peilattiin 
erityisesti organisaatioon sosiaalistumisen nelivaiheiseen malliin, mutta lisäksi aineistosta mallin 
ulkopuolelta nostettiin olennaisia seikkoja, joita malli ei huomioinut.  

Tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, että tutkimukseen osallistuneet 
kansanedustajat sosiaalistuivat organisaatioon sosiaalistumisen nelivaiheisen mallin puitteissa eikä 
erilaisten puolueiden välillä aineiston perusteella ollut eroa. Ilmi tulleet vähäiset erot vaikuttavat 
olevan yksilöllisiä puoluesidonnaisuuden sijaan. Aineistosta, vaihemallin ulkopuolelta nousi 
olennaisia seikkoja kuten kansanedustajien erilaisilta vaikuttavat sosiaalistumisen käsitykset sekä 
haastateltavien korostama kansanedustajan roolin yksilöllisyys. 

Tutkimukseen liittyy rajoitteita haastatteluaineiston ja käytetyn teoreettisen mallin suhteen. Rajoitteet 
on pyritty huomioimaan tutkimuksessa sekä edelleen pohdittaessa jatkotutkimusaiheita, joille tämä 
tutkimus luo hyvän pohjan. Käytettävissä olevan aineiston ja mallin avulla on vastattu 
tutkimuskysymyksiin perustellusti. Lisäksi on esitelty mallin ulkopuolisia olennaisia löydöksiä. 
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1 Johdanto 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää miten uudet kansanedustajat 

sosiaalistuvat eduskuntaan. Viitekehys aiheeseen on politiikan tutkimuksen parissa 

vähän huomiota saanut organisaatioon sosiaalistumisen näkökulma. Tutkimuksen 

kohteena ovat kahden erilaisen puolueen Perussuomalaiset rp:n ja Suomen 

Sosiaalidemokraattisen Puolueen ensimmäisen kauden kansanedustajat sekä 

organisaationa eduskunta. Ensimmäisen kauden kansanedustajien 

haastatteluaineistoa peilataan organisaatioon sosiaalistumisen nelivaiheiseen malliin, 

jonka avulla pyritään lisäämään ymmärrystä heidän sosiaalistumisestaan mallin 

vaiheiden puitteissa sekä selvittämään onko puolueiden kansanedustajien 

sosiaalistumisen välillä eroja. 

Uudet kansanedustajat tulevat osaksi eduskunnan organisaatiota ja yhteisöä. Moni 

kansanedustajaehdokas kritisoi eduskuntaa ja poliittisen päätöksenteon järjestelmää 

ja sen toimintatapoja ennen vaaleja. Ehdokas haluaisi muuttaa järjestelmää ja monia 

eduskunnan toimintakulttuurin ominaispiirteitä, jos tulisi valituksi. Kuitenkin uuden 

kansanedustajan oltua tehtävässään jonkin aikaa, voi julkista keskustelua 

seuraamalla toisinaan päätellä, että kansanedustaja on muuttunut, ’kääntänyt 

takkinsa’. Tällöin kansalaiset kokevat edustajat aikaisempaa epäluotettavampina. 

Kansalaisten luottamus yksittäisiä lainsäätäjiä sekä poliittisen päätöksenteon 

järjestelmää kohtaan on heikko muihin julkisen sektorin instituutioihin ja niiden 

edustajiin verrattuna (mm Metelinen/EVA 2021). Vuoden 2019 

Eduskuntavaalitutkimuksen mukaan yli 60% vastaajista oli samaa mieltä väittämästä 

”koskaan ei voi luottaa minkään puolueen vaalilupauksiin” (Ylisalo 2020, 223). E2 

Tutkimuksen 2021 toteuttamassa luottamustutkimuksessa poliittisen päätöksenteon 

luottamusta osoittava keskiarvo oli 4,8 (asteikolla 0-10). Perussuomalaisten 

kannattajien keskuudessa luottamus oli selvästi keskimääräistä vähäisempää, saaden 

luottamuskeskiarvon 2,7. Vastaavasti SDP:n kannattajien joukossa poliittisen 

päätöksenteon luottamusta kuvaava arvo oli 6. (Simonen/E2 Tutkimus 2021, 21, 25) 

Kansanedustajien koettu muuttuminen saattaa johtua heidän sosiaalistumisestaan 

eduskuntaan, mukautumisestaan organisaatioon prosessissa, jossa heistä tulee 

professionaaleja poliitikkoja. Siitä huolimatta, että organisaatioon sosiaalistumista on 

tutkittu runsaasti, on siihen liittyvää tutkimusta tehty poliittisissa organisaatioissa 
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kuten kansallisessa parlamentissamme sekä politiikan tutkimuksen piirissä vain 

vähän (Ringel ja Brichzin 2021, 79-80).  

Ringel ja Brichzin (2021) tutkivat erään Saksan osavaltion parlamenttiin valittujen 

Pirate Party of Germanyn edustajien organisaatioon eli kyseiseen parlamenttiin 

sosiaalistumista tutkimuksessaan Getting ’sucked into parliament’: Tracing the 

process of professional political socialization. Pirate Partyn edustajat erottuivat 

ennen valituksi tuloaan selvästi Saksan toisen maailmansodan jälkeisestä hyvin 

vahvasta poliittisesta konsensuksesta kannattamalla siitä selvästi erottuvaa 

demokratian tyyliä ja olivat avoimesti vastustaneet ammattimaista politiikkaa. Heillä 

oli vallalla olevasta poliittisesta toiminnasta hyvin vähän aikaisempaa kokemusta. 

(Ringel ja Brichzin 2021, 83, 85) 

Eri puolueisiin kuuluvien kansanedustajaehdokkaiden ja kansanedustajien välillä on 

Suomessakin eroja esimerkiksi edustuksen tyylin ja demokratiakäsitysten suhteen 

(Bäck ja Kestilä-Kekkonen 2020, Sipinen ja von Schoultz 2020). On kiinnostavaa 

tutkia miten kansanedustajat sosiaalistuvat suomalaiseen eduskuntaan, mukautuvat 

uuteen rooliinsa eduskunnassamme ja löytyykö erilaisten puolueiden 

kansanedustajien välillä eroja sosiaalistumisen suhteen. Käytän tässä tutkimuksessa 

samaa organisaatioon sosiaalistumisen nelivaiheista mallia, jota edellä mainitut 

Ringel ja Brichzin ovat käyttäneet, jolloin on jossain määrin mahdollista verrata 

paitsi kahta erilaista puoluetta myös kahdessa eri valtiossa tapahtuvaa 

sosialisaatioprosessia. 

Kokemus eduskuntatyöstä on merkityksellistä koko eduskunnan toimintakyvylle 

(Noponen 1988, 148), mikä yhtenä tekijänä tekee sosiaalistumisesta tärkeän. 

Tutkimus kansanedustajien eduskuntaan sosiaalistumisesta organisaatioon 

sosiaalistumisen näkökulmasta voi olla relevantti kansanedustajan työn 

menestyksellisen hoitamisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi. Saadessamme 

tietoa ja ymmärrystä uusien kansanedustajien sosiaalistumisen haasteista ja 

vahvuuksista, voi sosiaalistumisprosessia mahdollisesti kehittää ja helpottaa saadun 

tiedon valossa ja avulla. Kansanedustajan sosiaalistumisen tutkimuksen tuloksista 

voivat toivottavasti hyötyä niin uudet kuin kokeneemmatkin kansanedustajat, 

puolueiden eduskuntaryhmät kuin eduskuntakin sekä välillisesti mahdollisesti kansa, 

jota parlamentissa edustetaan. 
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Tämän tutkielman luvuissa 2-3 käsitellään organisaatiota sekä sen toimijoita 

muodostaen kokonaiskuvaa tutkimuksen kohteesta. Seuraavassa luvussa 4 esitellään 

sosialisaatiota, organisaatioon sosiaalistumista ja aiheeseen liittyviä aikaisempia 

tutkimuksia sekä tässä tutkimuksessa käytössä oleva teoreettinen vaihemalli. Nämä 

luvut 2-4 yhdessä muodostavat tutkielman teoreettisen osan. 

Toinen pääosa, luku 5 kattaa tutkimuksen toteutuksen. Tämä empiirinen osa 

muodostuu aineistonkeruumetodista, aineiston keruun kuvauksesta sekä 

analyysimenetelmästä. Kolmas osa, luvut 6-7, kattaa tutkimuksen tulokset sekä 

loppupäätelmät ja ajatuksiani mahdollisista jatkotutkimusaiheista. 
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2 Eduskunta organisaationa 

Suomen perustuslain (731/1999) mukaan ”valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota 

edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta” (luku 1, 2§, 1 mom). Eduskunta 

käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää valtiontaloudesta (731/1999, luku 1, 3§, 1 mom) 

Suomessa. Suomen eduskunta on yksikamarinen ja siihen valitaan 200 

kansanedustajaa neljän vuoden vaalikaudeksi kerrallaan (731/1999, luku 3, 24§, 1 

mom). Kansanedustajat valitaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla, joissa 

jokaisella äänioikeutetulla on yhtäläinen äänioikeus (731/1999, luku 3, 25§, 1 mom). 

Ehdokasasetteluun on eduskuntavaaleissa oikeus rekisteröidyillä puolueilla sekä 

laissa säädetyllä määrällä äänioikeutettuja eli niin sanotulla valitsijayhdistyksellä 

(731/1999, luku 3, 25§, 3 mom). Vaalikelpoinen eli lain puitteissa 

eduskuntavaaliehdokkaaksi kelpaava on kuitenkin jokainen äänioikeutettu, joka ei 

ole vajaavaltainen. Kansanedustajana toimimisen estäviä ja/tai keskeyttäviä tehtäviä 

ja syitä on perustuslain mukaan muutamia. (731/1999, luku 3, 27-28§) 

Kansanedustajat ovat lain puitteissa hyvin vapaita hoitamaan tointaan. Heitä 

suojaavia säädöskohtia on useita. Sinällään esimerkiksi rikollinen toiminta ei suoraan 

estä kansanedustajaa hoitamasta edustajantointaan. Perustuslaissa on säädetty 

kansanedustajan velvollisuudesta noudattaa toimessaan oikeutta ja totuutta. Hänet 

on säädetty velvolliseksi noudattamaan toimessaan perustuslakia, mutta samassa 

pykälässä on säädetty myös, etteivät häntä sido muut määräykset. (731/1999, luku 3) 

Eduskunta-organisaation sisällä on organisaatioita, kuten eduskuntaryhmät. 

Eduskuntaryhmät koostuvat saman puolueen kansanedustajista, ja myös niillä on 

eduskunnan normien lisäksi vahva vaikutus kansanedustajiin ja heidän arkeensa ja 

toimintaansa eduskunnassa. Toisinaan julkisuudessakin keskustelua herättää 

puolueiden omien eduskuntaryhmien asettama niin sanottu puoluekuri ja sen 

suhteuttaminen perustuslakiin, jossa lainsäätäjä on rajannut muut määräykset 

kansanedustajan sitovuuden ulkopuolelle. Kansanedustajat toimivat useimmiten 

osana puolueensa eduskuntaryhmää, jolla on puheenjohtajisto ja siihen liittyvä 

hierarkia sekä säännöt. Vaikka kansanedustajaa sitovat perustuslain mukaan vain 

siinä säädetyt asiat, sitoutuu kansanedustaja eduskuntaryhmään liittyessään 

käytännössä myös sen sääntöihin ja normeihin. (Eduskunta a 2022) 
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Kansanedustajat sopeutuvat eduskuntaryhmien tekemiin poliittisiin linjauksiin, 

jolloin konflikti eduskuntaryhmän ja yksittäisen kansanedustajan välillä on hyvin 

harvinainen ja ohimenevä tilanne (Wiberg 2014, 177). Omantunnon kysymykset 

voivat olla syy antaa harvinainen oikeus äänestää oman halunsa mukaan vastoin 

eduskuntaryhmän linjaa (Pajala 2014, 201). Eduskuntaryhmien autonomia on suuri 

eivätkä esimerkiksi puolueet puutu toisen puolueen nimityksiin tai muihin vastaaviin 

seikkoihin (Kontula 2018, 73). 

Vahva eduskunnan sääntöihin ja käytösnormeihin ja niiden uusintamiseen liittyvä 

asema sekä uusien kansanedustajien sosiaalistamiseen liittyvä vastuu on 

hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilla eli ryhmyreillä (Wiberg 2014, 

174). Eräs oikeudellisten sääntöjen ulkopuolinen, mutta vahvasti hallituspuolueiden 

eduskuntaryhmien jäseniä sitova normi on niin kutsuttu yhteistoimintasääntö, joka 

on allekirjoitettu hallituspuolueiden toimesta jo vuodesta 1985. Yhteistoimintasääntö 

on luotu hallituksen politiikan turvaamiseksi ja se velvoittaa hallituspuolueiden 

kansanedustajia noudattamaan tiettyjä sovittuja menettelytapoja, menettelytapoja, 

joiden mukaan edustajan tulee toimia enemmistön tahdon mukaisesti sanktioiden 

uhalla. (Wiberg 2014, 172) 

Organisaationa eduskunta omaa sekä perinteisen että epätavallisemman 

organisaation piirteitä. Tavanomaisemmasta organisaatiosta poikkeavia piirteitä 

eduskunnassa ovat esimerkiksi jäsenten valintaan liittyvät seikat ja heidän toimensa 

kesto, jäsenten kokonaisvaihtuvuus sekä parlamentin suhteellisen vähäiset viralliset 

vaikutusmahdollisuudet jäsentensä käyttäytymiseen ja toimintaan. Eduskunnan 

jäsenet, kansanedustajat, valitaan vaaleilla eli organisaatio ei voi vaikuttaa jäsentensä 

valintaan vaan sen suorittavat äänioikeutetut. Ehdokasasettelu ei tapahdu 

suoranaisesti pätevyyden perusteella, kuten moneen tavanomaiseen tehtävään 

henkilöä etsittäessä tai palkattaessa, vaan puolueet ja valitsijayhdistykset voivat 

asettaa ehdokkaaksi henkilöitä haluamillaan perusteilla eikä näitä perusteita tarvitse 

tuoda ilmi. Täten kansanedustajia voi olla hyvin erilaisista taustoista, erilaisilla 

osaamisilla ja kiinnostuksen kohteilla varustettuna. 

Perustuslain (731/1999) mukaan vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu, joka ei 

ole vajaavaltainen ja tämän lisäksi vain muutamat toimet tai tehtävät poissulkevat 

ehdokkaaksi asettumisen. Ehdokkaan tai valituksi tulevan henkilön tausta, tai 

esimerkiksi rikoshistoria, ei vaikuta ehdokkuuteen tai valintaan muodollisesti. 
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Organisaatio ei voi myöskään ennakoida kansanedustajien vaihtuvuutta 

vaalikausittain. Myös säännöllisen nelivuotisen vaihtuvuussyklin pituus poikkeaa 

lähtökohtaisesti tavanomaisen organisaation vaihtuvuussyklistä. Organisaationa 

eduskunta ei siis voi vaikuttaa vaihtuvuuden määrään tai siihen ketkä organisaatiosta 

poistuvat, sen paremmin kuin siihen, keitä organisaation jäseniksi valitaan. Vaaleissa 

Suomen eduskunnan kansanedustajista vaihtuu noin kolmasosa (Eduskunta b 2022). 

Tämä tuntuu suurelta vaihtuvuudelta yhdellä kertaa tavanomaisempaan 

organisaatioon verrattuna. Käytännössä kansanedustajan toimikausien määrässä on 

suuria eroja; on vain vaalikauden edustajina toimivia ja myös vuosikymmeniä 

kansanedustajina toimineita henkilöitä. 

Kansanedustajilla on perustuslain suoma mandaatti käyttää kansalle kuuluvaa valtaa 

sen edustajina (731/1999, luku 1, 2§, 1 mom). Virallisesti he ovat hyvin autonomisia ja 

heitä koskeva, perustuslakiin pohjautuva sääntely on niukkaa. Organisaatio eli 

eduskunta ei siis voi lain puitteissa määritellä millaisia asioita kansanedustajat 

edistävät tai miten puhuvat ja käyttäytyvät, muilta kuin siltä osin, kun heidän 

toimensa noudattavat säädöksiä. Tavanomaisemmassa organisaatiossa 

organisaatiolla on enemmän muodollisia keinoja esimerkiksi mukauttaa uusi tulokas 

organisaatioon sopivaksi tai hänet voidaan tietyin, merkittävästi kansanedustajan 

edustajantoimesta erottamista kevyemmin perustein esimerkiksi irtisanoa. 

Kansanedustajien työskentelyn julkisuus vaikutuksineen valitsijoiden suuntaan 

poikkeaa monessa tavanomaisemmassa organisaatiossa työskentelystä. 

Tiedotusvälineiden lisäksi monet muut eduskunnan ulkopuoliset suhteet ja toimijat 

voivat pyrkiä vaikuttamaan kansanedustajien työhön eduskunnassa. Tällaisia voivat 

olla esimerkiksi eduskuntatyötä edeltävinä aikoina muodostuneet etujärjestösuhteet 

sekä äänestäjät. (Noponen 1988, 73-74) 

Eduskunnalla on myös tavanomaisen organisaation piirteitä. Näihin tavanomaisiin 

piirteisiin kuuluvat esimerkiksi muodolliset säännöt ja normit, joiden mukaan 

prosessit toimivat. Organisaatiossa esimerkiksi kansanedustajien toimintaa on 

ohjeistettu ja säädetty Suomen perustuslaissa (731/1999), Eduskunnan 

työjärjestyksessä (40/2000) ja perehdytykseen on eduskunnan toimesta laadittu 

Opas eduskuntaan 2017 (Eduskunta 2017), joka käsittää ohjeita enimmäkseen 

käytännön toimiin, kuten täysistuntotyöhön, erilaisten tukitoimintojen käyttöön 

ynnä muuhun sellaiseen liittyen. Eduskunnan kanslia järjestää uusille edustajille 



11 
 

myös perehdytysohjelman, jossa käydään läpi edustajan työtä. Näiden sääntöjen ja 

ohjeiden mukaiset toimintatavat uusien tulokkaiden tulee lähtökohtaisesti opetella ja 

omaksua käyttöönsä. Toisaalta Ringel:n ja Brichzin:n (2021, 83) Saksassa tehdyn 

tutkimuksen mukaan parlamentit, monista tavanomaisemmista organisaatioista 

poiketen, eivät omaa merkittäviä käytäntöjä tai toimia, jotka lisäisivät uusien 

tulokkaiden sopeutumista parlamenttiin. Tämä jättää heidän mukaansa aktiivisen 

sopeutumisen eduskuntaryhmän sekä yksittäisen edustajan huoleksi. 

Eduskuntaryhmät ovatkin laatineet omat muodolliset, sisäiset sääntönsä ja ne voivat 

vaihdella puolueiden välillä esimerkiksi niin sanotun puoluekurin osalta. Anna 

Kontulan (2018) mukaan Suomen parlamentissakaan perehdyttämiskäytäntöjä ei 

juurikaan ole vaan pelisäännöt opitaan kantapään kautta (104). 

Tavanomaisen organisaation piirre eduskunnassa on myös se, että sen jäsenet on 

määritelty. Organisaatioon kuuluvat henkilöt ovat siis tiedossa, eivätkä he vaihdu ja 

liiku sattumanvaraisesti tai erityisen ennakoimattomasti. Eduskunnalla on myös 

jonkin asteinen hierarkia, organisaatiokaavio tehtävien ja vastuiden hoidosta. 

Eduskunnan, kuten muidenkin organisaatioiden päivittäiseen toimintaan sisältyy 

paljon sekä virallisia tai muodollisia että epävirallisia normeja. Käytännössä monet 

epäviralliset normit voivat olla hyvin vahvoja, kuten myös kirjatut normit voivat olla 

käytännössä merkittävämpiä kuin miltä niiden painoarvo muodollisesti vaikuttaa 

(Kontula 2018, 10-11). Muodollinen hierarkia sekä sääntöjä tehtävien ja vastuiden 

hoidosta on olemassa liittyen esimerkiksi puhemiesneuvostoon sekä 

kansliatoimikuntaan. Kansanedustajat ovat lainsäädäntö- ja 

valtiontaloudenhoitotehtävässään muodollisesti samanarvoisia. Silti eduskunnassa 

on olemassa kirjaamattomia ja epävirallisia organisaation kulttuuriin liittyviä talon 

tapoja ja perinteitä. (Kontula 2018; Noponen 1988, 51) 

Epävirallisiin mutta vahvoihin normeihin lukeutuva senioriteettiperiaate ohjaa 

esimerkiksi valiokuntapaikkojen jakoa puolueiden sisällä. Valiokuntien välillä on 

eduskunnassa arvostushierarkia. Senioriteettiperiaatteen mukaan pidempään 

toiminut kansanedustaja saa paikan toivomastaan valiokunnasta ja korkeamman 

aseman valiokunnassa todennäköisemmin kuin tuoreempi tulokas. Senioriteetti ajaa 

usein eduskunnan ulkopuolella hankitun valiokuntaan liittyvän asiantuntemuksen 

edelle, mutta erikoisosaamisen merkitys on ollut kasvussa. Puolueet käyttävät 

valiokuntapaikkoja sekä esimerkiksi valiokuntien puheenjohtajiston paikkoja myös 
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edustajien rankaisemiseen tai palkitsemiseen. Suosioon noussut, puoluejohdon 

näkökulmasta paremmin toiminut edustaja saa palkinnoksi toivomansa paikan ja 

heikosti suoriutunut vastaavasti vähemmän arvostetun paikan. (Mattila 2014, 123-

124) 

Virallisten säädösten ja hierarkioiden ulkopuolella on myös valiokuntavastaavan 

rooli, suurilla puolueilla oleva kunkin valiokunnan valiokuntatoiminnan 

koordinaattori, joka on säädösasemansa puutteesta huolimatta puolueensa 

eduskuntaryhmässä asemaltaan hyvin merkittävä. Tämän voidaan katsoa olevan 

kansanedustajan luottotehtävä, joka ei kuulu ensimmäisen kauden edustajalle vaan 

vaatii pidemmän kokemuksen. (Holli 2014, 144) 

Tässä luvussa on esitelty Suomen kansallista parlamenttia eli eduskuntaa. Eduskunta 

toimii tämän tutkimuksen kenttänä eli organisaationa, johon liittyvään 

sosiaalistumiseen tässä tutkielmassa keskitytään. Eduskunta omaa tavanomaisia 

organisaation piirteitä, mutta sillä on myös lukuisia tavanomaisemmista 

organisaatioista poikkeavia erityispiirteitä, joita tässä luvussa on esitelty. 

Eduskuntaan ja sen toimijoihin esimerkiksi kansanedustajien toimintaan vaikuttavat 

lainsäädäntö sekä organisaation sisäiset muodolliset ja epämuodolliset normit. 

Tämän luvun tarkoituksena on ollut esitellä organisaation piirteitä alkaen 

parlamentin kokoonpanosta sekä olennaisia seikkoja sen luomasta sisäisestä 

toimintaympäristöstä tutkimuksen sosialisaation kohteena. 
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3 Puolueet, eduskuntaryhmät ja kansanedustajat 

Puolueet ja eduskuntaryhmät voivat omalla toiminnallaan, normeillaan ja arvoillaan 

vaikuttaa kansanedustajien työskentelyyn ja heidän sosiaalistumiseensa. Tässä 

luvussa esitellään tutkimuksen kohteena olevan organisaation sisällä toimivia 

organisaatioita eli puolueet sekä niiden kansanedustajista muodostuvat 

eduskuntaryhmät instituutioina yleisemmin. Luvussa esitellään myös tämän 

tutkimuksen kohteena olevien kansanedustajien edustamien puolueiden 

Perussuomalaisten sekä Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen ominaispiirteitä ja 

puolueiden välisiä eroja. Lisäksi tässä luvussa perustellaan kansanedustajien valintaa 

ja rajausta tämän tutkimuksen kohteiksi. 

3.1 Puolueet ja eduskuntaryhmät 

Puolueet ovat Wiberg:n (2014) mukaan primaaristi hyvin organisoituja järjestöjä, 

jotka ovat kiinnittyneet yhteiskunnan taloudellis-sosiaaliseen rakenteeseen. Ne 

pyrkivät saamaan johtajilleen hallitusvallan ja tätä kautta hankkimaan aineellisia 

etuja jäsenistölleen sekä äänestäjilleen ja edistämään omia aatteellisia 

pyrkimyksiään, poliittisia päämääriä, yhteiskunnassa. Puolueiden kautta jäsentyvät 

myös niiden yksittäisten jäsenten intressit. Puolueet ovat edustuksellisen 

demokratian, tai ylipäänsä demokratian kannalta välttämättömiä toimijoita, koska 

suoraa demokratiaa on käytännössä mahdoton toteuttaa kansallisen politiikan 

tasolla. Vaalien aikaan puolueet pyrkivät erottautumaan toisistaan, mutta 

parlamentissa puolueet pyrkivät lähentymään toisiaan ja tekemään kompromisseja 

toisten puolueiden kanssa päästäkseen hallitusasemaan. (Wiberg 2014, 163-165) 

Huolimatta välttämättömästä asemastaan demokratiassa ja siitä, että ne ovat 

käytännössä määräävässä asemassa täysistunnoissa sekä valiokunnissa poliittisesta 

toiminnasta ja sisällöistä istumajärjestyksiin, puolueita ei ole määritelty esimerkiksi 

perustuslaissa (Wiberg 2014, 169). 

Kansanedustajat valitaan eduskuntaan lähes aina puolueiden listoilta, kuten myös 

eduskunnan lähes kaikki tehtävä- ja paikkajaot tapahtuvat puolueiden 

vaikutuspiirissä. Puolueet myös jäsentävät kannanmuodostusta esimerkiksi 

täysistuntojen äänestyksissä. Usein puolueiden jäsenet ovat aatemaailmaltaan 

samansuuntaisia ja sosiaalistuvat samankaltaisiin toimintatapoihin. (Kontula 2018, 

124-125) 
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Kautta koko eduskunnan historian kunkin puolueen listoilta valituksi tulleiden 

kansanedustajien on ollut tapana liittyä puolueensa eduskuntaryhmään. 

Eduskuntaryhmät saivat lainsäädännöllisesti virallisen aseman niinkin myöhään kuin 

vuonna 2000 voimaan tulleessa perustuslaissa, vaikka niiden asema on ollut 

eduskunnan sujuvan toiminnan kannalta hyvin keskeinen käytännössä jo 

vuosikymmeniä. Eduskuntaryhmät ovat omine sääntöineen organisaatioita 

eduskunta -organisaatiossa ja epävirallisia yhteisöjä puolueiden sisällä, omaten 

aseman puolueiden säännöissä. (Venho 2014, 109) Niissä valta on hyvin harvoille 

keskittynyttä (Wiberg 2014, 170). 

Kuten jo aiemmin eduskuntaa ja sen ominaispiirteitä esitellessä tuli ilmi, Suomen 

perustuslain (731/1999) pykälä 29 kieltää niin sanotun ”imperatiivisen mandaatin” 

eli edustajaa ei saa sitoa kenenkään muun tahtoon. Tämän perusteella 

kansanedustaja on riippumaton itsenäinen toimija, kun hän noudattaa perustuslaissa 

säädettyä. Puolueilla on kuitenkin vahva rooli eduskunnassakin toteutetussa 

poliittisessa päätöksenteossa muun muassa äänestyksissä puoluekurin puitteissa, 

mikä edelleen toimii esimerkiksi hallituksen asemaa vakauttavana seikkana. Vaikka 

ehdokkaat antavat äänensä suoraan yksittäiselle ehdokkaalle, puolueet nimittävät 

ehdokkaat ehdokaslistoilleen ja ehdokkaan valituksi tulo perustuu puolueen saamaan 

äänimäärään. Myös muun muassa edustajan puolueen asema joko oppositiossa tai 

hallituksessa vaikuttaa edustajan työhön. Puolueen perusteella määräytyvät myös 

istumapaikat istuntosalissa. Perustuslain §29 ja puolueiden vahva rooli sekä 

puoluekuri eivät ole keskenään linjassa. Puolueen lisäksi edustajiin ja heihin liittyviin 

odotuksiin voivat vaikuttaa esimerkiksi vaalipiirin paikalliset tekijät ja tukijat. Näiden 

asema on merkittävä, sillä esimerkiksi vuonna 2019 valituiksi tulleista 

kansanedustajista 85% oli myös kunnanvaltuutettuja. (Sipinen ja von Schoultz 2020, 

150) 

3.2 Erilaiset puolueet – Perussuomalaiset ja SDP 

Tutkimuksen toiseksi puolueeksi valikoitui Perussuomalaiset rp (PS). 

Perussuomalaiset on perustettu vuonna 1995 ja on siten suhteellisen nuori puolue. 

Perussuomalaiset perustettiin 1990-luvun alussa hajonneen Suomen Maaseudun 

Puolueen (SMP:n) seuraajaksi, jonka historia ulottuu vuoteen 1959. 

(Oikeusministeriö 2022) Ensimmäinen PS:n listoilta valittu kansanedustaja valittiin 
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vuonna 1999. Huomioitaessa edeltäjäpuolue SMP, ulottuu PS:n kansanedustajiston 

historia vuoteen 1965. (Eduskunta c 2022) 

Perussuomalaiset toteavat eduskuntaryhmänsä esittelyssä eduskunnan verkkosivuilla 

(Eduskunta d 2022) muun muassa seuraavasti: 

”Emme kannata harvoille keskittyvää rahavaltaa emmekä byrokraattista 
järjestelmävaltaa, vaan kansanvaltaa.” 

ja kertovat toimintansa ja päätöksentekonsa perustana olevan oikeudenmukaisuus, 

inhimillisyys, rehellisyys sekä tasa-arvo sekä 

”Olemme rohkea ja suorapuheinen ryhmä, joka uskaltaa sanoa ääneen 
totuuden myös silloin, kun tosiasiat ovat epämiellyttäviä.” 

Verkkosivujensa Arvomaailma -osiossa he kertovat erottuvansa arvomaailmaltaan 

selvästi muista puolueista (Perussuomalaiset 2022). 

Populismille on tunnusomaista vastakkainasettelu meidän ja heidän välille. 

Vastakkainasettelu syntyy, kun määritellään mitä tai ketä vastustetaan. 

Diskurssiteoreettisesta näkökulmasta, niin sanotussa laclaulaisessa populismissa 

luodaan artikuloimalla samaistumisen ja vastakkainasettelun myötä peruste 

haluamalleen vaatimukselle. Tähän liittyvät vahvasti tunteet merkitysten luojana 

sekä samaistumisen kokemus. (Palonen 2020, 126-128) Mudde (2004, 543) 

määrittelee populismin ideologiaksi, jossa yhteiskunta on jaettu kahteen 

homogeeniseen ja antagonistiseen ryhmään, ”puhtoiseen kansaan” ja 

”korruptoituneeseen eliittiin”, ja jonka mukaan politiikan tulisi olla kansan tahdon 

yleisen ilmaisun mukaista. Mudden määritelmässä elitismi ja pluralismi ovat 

vastakkaisia ja elitismi on populismin peilikuva. (Mudde 2004, 543) 

Perussuomalaisia pidetään usein populistisena puolueena (Cazes 2019). Tullessaan 

valituksi kansanedustajaksi, osaksi lainsäädäntövaltaa käyttävää instituutiota, 

populistisenkin puolueen jäsen tulee muodollisesti osaksi lainsäädäntövaltaa 

käyttävää instituutiota, poliittista eliittiä. 

Toinen puolue johon tutkimuksen kohteena olevia kansanedustajia kuuluu, on 

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (SDP). SDP on Suomen vanhimpia 

puolueita. Se perustettiin Suomen työväenpuolueen nimellä 1899, mutta nimi 

muutettiin neljä vuotta myöhemmin nykyiseksi Suomen Sosiaalidemokraattiseksi 
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Puolueeksi. Puolue oli maamme ensimmäinen nykyaikainen puoluejärjestö, kun 

huomioidaan sen organisaatio sekä puolueohjelma. SDP oli mukana ensimmäisessä 

1907 valitussa eduskunnassa 80 edustajapaikalla. (Oikeusministeriö 2022) Puolueen 

pitkä ikä mahdollistaa vanhan ryhmäkulttuurin, joka luo vakaata pohjaa konfliktien 

säätelylle, ongelmien ratkomiselle (Kontula 2018, 124). SDP on saanut alkunsa 

joukkoliikkeenä ja toiminut joukkopuolueena koko olemassaolonsa ajan (Kontula 

2018, 130). 

SDP:n tuoreimman Periaatejulistuksen mukaan 

”Vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo ovat hyvän yhteiskunnan perusarvoja.” 

Näistä seuraa heidän mukaansa merkityksellisyyden kokemus yhteisön jäsenenä sekä 

täysivaltaisena kansalaisena. (SDP 2022) 

Eduskuntaryhmänsä esittelysivulla he kuvaavat tarkoituksekseen 

”edustaa kansalaisia siten, että vapauden, tasa-arvon ja 
oikeudenmukaisuuden periaatteet toteutuvat valtakunnan politiikassa.”. 

Puolue ilmaisee kannattavansa vasemmistolaisia arvoja. (Eduskunta d 2022) 

Tutkimusten (Bäck ja Kestilä-Kekkonen 2020; Sipinen ja von Schoultz 2020) 

mukaan tämän tutkielman kiinnostuksen kohteena olevilla puolueilla ja niiden 

eduskuntavaaliehdokkailla on keskinäisiä eroja esimerkiksi demokratiakäsityksissä 

sekä edustuksen tyyleissä. Vuoden 2019 eduskuntavaaliehdokkailta tiedusteltiin 

heidän demokratiakäsityksiään Eduskuntavaaliehdokkaat 2019 -kyselyaineistossa. 

Perussuomalaisten ehdokkaista 60% vastasi olevansa erittäin (8%) tai melko 

tyytyväinen (52%) kysyttäessä ”Kuinka tyytyväinen olet yleisesti ottaen demokratian 

toimivuuteen Suomessa?”. Vastaava luku SDP:llä oli 96% (14 ja 82%). Kaikkien 

puolueiden demokratiakäsityksen myönteisyyden keskiarvon ollessa 70% (13 ja 57%). 

(Bäck ja Kestilä-Kekkonen 2020, 123) Suhtautumisessa demokratian toimivuuteen 

Suomessa on siis suuri keskinäinen ero puolueiden kansanedustajaehdokkaiden 

välillä. 

Ehdokkaat vaalikentillä -tutkimuksessa ehdokkailta tiedusteltiin myös mielipiteitä 

kansanäänestyksistä sekä kansalaisten roolista päätöksenteossa. Seuraavat 

vastausprosentit kuvastavat kuinka moni kyseisen puolueen ehdokas on vastannut 

olevansa ”jokseenkin tai täysin samaa mieltä” väittämän kanssa. ”Kansanäänestykset 
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ovat yleensä huonosti suunniteltuja ja tuottavat huonolaatuista lainsäädäntöä” PS 

18% ja SDP 30% vastasi myönteisesti. Kysymykseen ”Kansalaisten tulisi voida tehdä 

aloite sitovasta kansanäänestyksestä” myönteisesti vastasi 83% PS:n ehdokkaista ja 

vastaavasti 39% SDP:n ehdokkaista.”Eduskunnan, ei kansalaisten, tulisi tehdä 

lopulliset päätökset lainsäädännöstä ja noudatettavasta politiikasta” sai PS:n 

ehdokkailta kannatusta 57%:lta ja SDP:n ehdokkailta 81%. 39% PS:n ehdokkaista ja 

57% SDP:n ehdokkaista oli edes jokseenkin samaa mieltä siitä, että ”Kansalaisilla on 

laajat mahdollisuudet vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon”. Tutkimuksessa 

todetaan, että näiden kysymysten voidaan ajatella vastaavan myös ehdokkaiden 

mielipidettä siitä kannattavatko he enemmän suoraa demokratiaa ja sen vaihtoehtoja 

vai priorisoivatko he päätöksenteossa edustuksellista demokratiaa. Samaa tai 

jokseenkin samaa mieltä väittämän ”Kansanedustajien pitäisi noudattaa kansalaisten 

tahtoa” kanssa oli 94% PS:n ja 60% SDP:n ehdokkaista. (Bäck ja Kestilä-Kekkonen 

2020, 126-127, 129) Puolueiden ehdokkaiden välillä on siis näkemyseroja sekä 

tyytyväisyydessä demokratian tilaan että siinä, miten demokratiaa tulisi toteuttaa. 

Vaikka Suomessa on mahdollista järjestää suoria kansanäänestyksiä, voidaan 

Suomen katsoa olevan valtakunnan tasolla edustuksellinen demokratia. 

Sipinen ja von Schoultz tutkivat eduskuntavaaliehdokkaiden edustuksen tyyliä 

käyttämällä Eduskuntavaaliehdokkaat 2019 -kyselyaineistoa. Edustuksen tyylit 

jaettiin neljään ryhmään ehdokkaiden vastausten perusteella. Tyylit olivat: 

”äänestäjien delegaatit”, jossa kansanedustajan halutaan noudattavan äänestäjien 

tahtoa; ”puoluedelegaatit”, jotka noudattavat ensisijaisesti puolueen tahtoa, ”uskotut 

miehet”/”edunvalvojat”, joilla on ensisijaisena oma mielipide sekä ”poliitikot”, joilla 

ei ole tarkoin määriteltyä tyyliä. (Sipinen ja von Schoultz 2020, 152-155) 

Perussuomalaisten ehdokkaista 50% edusti ”edunvalvoja” -tyyliä, 29% ”äänestäjien 

delegaattia”, 16% ”puoluedelegaattia” ja 5% ”poliitikko” -tyyliä. Noin kolmanneksen 

osuus ”äänestäjien delegaattia” vastaa Euroopassa tehtyä havaintoa nationalistista 

populistipuolueista. SDP:n ehdokkaista ”edunvalvoja” tyyliä edusti 43%, ”äänestäjien 

delegaattia” 12%, ”puoluedelegaattia” 35% ja ”poliitikkoja” 10%. Puoluedelegaatin 

osuus oli SDP:llä puolueiden suurin, minkä katsotaan heijastavan puolueen historiaa 

joukkopuolueena sekä vasemmistopuolueille ominaista vahvempaa kollektiivista 

identiteettiä. (Sipinen ja von Schoultz 2020, 154-156) 
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Erot tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olevilla puolueilla ovat siis 

edustustyylin suhteen selvästi havaittavissa olevat. Kiinnostavaa on myös Sipisen ja 

von Schoultz:n havainto siitä, että vuonna 2019 valittujen kansanedustajien joukossa 

oli selvästi enemmän puoluedelegaatteja (25%) kuin ehdokkaiden joukossa (18%). 

Valitsematta jääneissä oli enemmän äänestäjien delegaatteja eli he priorisoivat 

äänestäjien toiveet omiensa ja puolueen toiveiden edelle. Sipinen ja von Schoultz 

tulkitsevat, että valittujen kansanedustajien osalta tulos heijastaa heille kertynyttä 

kokemusta organisaation, eduskunnan, päätöksentekokulttuurista, jossa puolueilla 

on merkittävä rooli. Samoin he tulkitsevat valitsematta jääneiden antaman 

edustustyylin painoarvon niin sanotuksi ulkopuolisen näkökulmaksi ja toiveeksi siitä, 

miten päätöksiä tulisi heidän mielestään tehdä. Valitsematta jääneiden näkökulma 

vastaa lähinnä äänestäjien käsityksiä edustuksesta. (Sipinen ja von Schoultz 2020, 

154-156) 

E2 Tutkimuksen vuonna 2021 toteuttamassa luottamustutkimuksessa havaittiin selvä 

ero Perussuomalaisten ja SDP:n kannattajien poliittista päätöksentekoa kohtaan 

koetun luottamuksen välillä. (Simonen ym/E2 Tutkimus 2021, 21, 25) 

3.3 Kansanedustajat ja puolueet tässä tutkimuksessa 

Joukko, jonka organisaatioon sosiaalistumisesta tässä pro gradu -tutkielmassa ollaan 

kiinnostuneita ovat kansanedustajat. Täsmällisemmin tutkimuksen kohteena ovat 

kahden Suomen kontekstissa hyvin erilaisen puolueen Perussuomalaisten ja Suomen 

Sosiaalidemokraattisen Puolueen uudet, ensimmäistä edustajakauttaan istuvat, 

vuonna 2019 valitut kansanedustajat. 

Kansanedustajien valikoituminen tutkimuksen kohteeksi eduskunnan 

työntekijäryhmien joukosta on selkeää. Kansanedustajat ovat selkeä ryhmä 

eduskunta -organisaatioon kuuluvia jäseniä. Heillä on parlamentissa lähtökohtaisesti 

keskenään samanlainen perustoimenkuva ja he ovat virallisten säädösten puitteissa 

tasa-arvoisia verrattuna esimerkiksi eduskunnan virkamiehiin tai muihin 

työntekijöihin (Noponen 1988, 51). Myös heidän asemansa selvästi ja virallista 

poliittista valtaa käyttävänä joukkona tekee valinnan helpoksi. Tämä tekee heistä 

sekä kiinnostavan että perustellun joukon organisaatioon sosiaalistumisen 

tutkimuksen kohteeksi eduskunnan sisällä. 
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Kansanedustajien valintakriteerinä tässä tutkielmassa on puolueen lisäksi edustajan 

tulo kansallisen tason poliittisen toiminnan ulkopuolelta. Kaikki osallistuneet ovat 

tulleet valituiksi eduskuntaan vuonna 2019 eli he ovat ensimmäisen kauden 

kansanedustajia. Tutkimukseen osallistuneilla kansanedustajilla ei ole aikaisempaa 

taustaa puolueen palveluksessa olosta tai eduskunnassa työskentelystä, esimerkiksi 

kansanedustajan avustajana toimimisesta. Tällä perusteella kansanedustaja ei ole 

ollut välittömässä kosketuksessa eduskunnan sääntöihin, kulttuuriin, käytäntöihin tai 

muihin sen sisäisiin prosesseihin ja seikkoihin, jolloin nämä tulevat hänelle 

henkilökohtaisesti uusina kokemuksina. Näin ollen on odotettavaa, että hän ei 

hallitse organisaation yksityiskohtia eikä tiedä täsmälleen mikä häntä odottaa. Tämä 

tuo organisaatioon sosiaalistumisprosessin vaiheineen ilmi varmemmin ja 

puhtaammin. Rajoituksena on kuitenkin huomioitava, että kaikilla tutkimukseen 

osallistuneilla kansanedustajilla on kokemusta vähintään kunnallispolitiikasta eli 

puoluepoliittinen toiminta on heille jossain määrin tuttua. Puolueen jäsenyyden 

myötä ehdokkaalla ja myöhemmin edustajalla on kuitenkin jonkinlainen käsitys 

puolueen kulttuurista ja säännöistä, ainakin eduskunnan ulkopuolella, riippumatta 

siitä olisivatko he toimineet kunnallispolitiikassa. Anna Kontulan (2018, 97) mukaan 

ammattipoliitikon työ tulee uudelle kansanedustajalle aina yllätyksenä, vaikka 

kokemusta puolueesta tai kuntapolitiikasta olisi runsaastikin. 

Tutkimustehtävän kannalta tutkimuksen toteutusajankohta ja ensimmäisen kauden 

edustajien valinta tarkastelun kohteeksi on sekä pätevä että perusteltu. Tehtävässä 

aloittaminen ja sosiaalistumiseen liittyvä aika on mahdollisesti vielä suhteellisen 

tuoreesti mielessä, ainakin tuoreemmin kuin toista tai useampaa kautta istuvilla 

edustajilla. Toisaalta haastateltavat eivät ole aloittaneet tehtävässään aivan vasta, 

jolloin sosialisaatioprosessi on todennäköisesti edennyt. Tämä saattaa olla aineiston 

luotettavuutta lisäävä tekijä verrattuna esimerkiksi siihen, että haastateltaviksi 

valittaisiin useita kausia edustaneita ’konkarikansanedustajia’. 

Sekä tutkimuksen kiinnostavuutta että tutkimuksellista kattavuutta ja arvoa lisää 

vertailu; kahden erilaisen puolueen kansanedustajien tarkastelu. Ideologialtaan 

erilaisten, esimerkiksi demokratiakäsitystensä suhteen järjestelmäämme eri tavoin 

suhtautuvien puolueiden vertailu luo kiinnostavan asetelman ja on kiinnostavaa 

nähdä sosiaalistuvatko kansanedustajat ja onko tässä eroa erilaisten puolueiden 
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kansanedustajien välillä. Tarkasteluhetkellä Perussuomalaiset on oppositiossa ja SDP 

on hallitusvastuussa. 
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4 Tutkimuksen tausta 

Tässä luvussa käsitellään sosialisaation sekä poliittisen sosialisaation käsitettä ja 

aikaisempia tutkimuksia. Tämän jälkeen edetään organisaatioon sosiaalistumiseen, 

joka on tämän tutkimuksen näkökulma. Luvussa esitellään myös aiheeseen liittyviä 

aikaisempia tutkimuksia sekä tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys – 

organisaatioon sosiaalistumisen nelivaiheinen malli. 

4.1 Sosialisaatio ja poliittinen sosialisaatio 

Sosialisaatio on prosessi, jonka myötä ihmisyksilö tulee toimivaksi yhteisön jäseneksi 

oppiessaan, omaksuessaan ja mukautuessaan sen keskeisiin normeihin ja tapoihin, 

sääntöihin, käsityksiin ja asenteisiin. Sosialisaatio tapahtuu sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa kunkin yhteisön sosialisaatioagenttien (esimerkiksi koti, 

kouluympäristö, media, ystävät) kanssa. Sosialisaatioprosessi tapahtuu koko ihmisen 

elämän ajan. (Helkama 2020, 51) 

Sosialisaation tutkimusta on runsaasti ja se on keskittynyt useimmiten havainnointi-, 

arviointi- ja käyttäytymisasenteiden muodostumiseen, joita yksilöt kehittävät 

vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristönsä kanssa (Ringel ja Brichzin 2021, 78). 

Poliittisessa sosialisaatiossa kyse on sosialisaatiosta, kehitysprosessista, jossa yksilö 

omaksuu nimenomaan poliittisen orientaation ja siihen liittyviä käyttäytymistapoja 

(Easton 1968, 125). Siinä yksilö omaksuu pitkäaikaisessa ja monivaiheisessa 

kehitysprosessissa yhteiskunnallisia, poliittisia toimintatapoja, arvoja ja asenteita 

(Hyman 1959, 54, Oksanen 1988, 83). Kyse 0on siis sosialisaatioprosessista 

poliittisessa kontekstissa, liittyen poliittisiin aiheisiin esimerkiksi poliittisten 

kantojen tai mielipiteiden omaksumiseen ja muodostumiseen. Poliittisiin 

prosesseihin sosiaalistumista ennakoi vaihe, jossa yksilö kiinnittyy sosiaalistumisen 

kautta kulttuuriympäristöönsä. Kodin merkitys on lapsen poliittisiin arvoihin 

sosiaalistumisen kannalta hyvin suuri. Myöhemmin kodin ulkopuolisten 

sosialisaatioagenttien merkitys poliittisen kulttuurin omaksumisessa kasvaa. Myös 

resosialisaatiota eli aikaisemmin omaksutun korvaavaa, aikaisemmin omaksutusta 

poikkeavaa sosialisaatiota tapahtuu esimerkiksi olosuhteissa, joihin sopeutuminen 

yksilöltä sitä vaatii. (Oksanen 1988, 83-84) 
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Poliittinen sosialisaatio oli tutkimuksen kohteena pinnalla erityisesti 1970-luvulla, 

saaden alkunsa 1950-luvulta, kun politiikan tutkimuksessa kiinnostuttiin poliittisesta 

käyttäytymisestä (Niemi & Hepburn 1995). Pääosin poliittisen sosialisaation 

tutkimukset ovat keskittyneet muihin kuin ammattimaisiin poliittisiin prosesseihin. 

Sen sijaan ne ovat keskittyneet enemmän yksilötason poliittiseen kehittymiseen, 

organisaatiokontekstista riippumatta, erottamatta primaaria ja sekundääriä 

sosialisaatiota toisistaan tai keskittyen enemmän primaariin, lasten tai nuorten 

sosialisaatioprosessiin. Poliittisen sosialisaation ja poliittisen ammattimaistumisen 

tutkimus ei ole tuonut juurikaan valaistusta siihen, mikä saa ihmiset osallistumaan 

ammattimaiseen politiikkaan ja miten tämä prosessi tapahtuu ja erityisesti, miten he 

omaksuvat taitoja, joita ammattimaisessa politiikassa tarvitaan. Poliittisen 

sosialisaation tutkimus on ollut vähäisesti kiinnostunut ihmisten 

sosialisaatioprosessista poliittisiin organisaatioihin liittyen, siitä prosessista, jossa 

uudet tulokkaat muuttuvat organisaatioon päästyään. (Ringel ja Brichzin 2021, 78-

79) 

Suomessa poliittista sosialisaatiota, erityisesti kansanedustajiin ja eduskuntaan 

liittyen, on tutkinut Matti Oksanen 1970-luvulla. Kansanedustajien kontekstissa 

poliittinen sosialisaatio käsittää hänen mukaansa jatkuvan prosessin poliittisen 

kiinnostuksen heräämisestä kansanedustajan uraan saakka (Oksanen 1988, 84-85). 

Oksanen (1988, 86) on esittänyt kansanedustajien sosialisaatioprosessin neljän 

kynnyksen kaaviona. Asetelmassa on erotettu toisistaan kansalaisryhmät, joista 

toinen on kasvanut poliittisia virikkeitä tarjoavassa ympäristössä ja toinen 

vastaavasti poliittisia virikkeitä tarjoamattomassa ympäristössä. Ympäristön 

virikkeiden tarjoamisen tai tarjoamattomuuden on katsottu tekevän eron siihen, 

miten kansalaiset etenevät poliittisessa sosialisaatioprosessissa, mutta 

kansanedustajan uraan tällä ei katsota olleen vaikutusta. (Oksanen 1988, 86) 

Ensimmäinen kynnys poliittisesti virikkeellisessä ympäristössä kasvaneille on, 

herääkö heissä poliittinen kiinnostus ja sen myötä mahdollinen ehdokkuus 

politiikkaan osallistumisesta. Seuraava tätä poliittisten virikkeiden ilmapiirissä 

kasvanutta ja poliittiseen toimintaan osallistuvaa joukkoa koskeva kynnys on, 

asettaako puolue heidät ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa. Ehdokkaaksi voidaan 

asettaa myös poliittisesti virikkeettömässä ympäristössä eläneitä, joista puolueet ovat 

kiinnostuneita esimerkiksi julkisen näkyvyyden vuoksi. Lähtökohtaisesti ehdokkaaksi 

valintaa edeltää sosiaalistuminen puolueen arvoihin ja tavoitteisiin. Kolmas kynnys 
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kohdataan vaaleissa, joissa ehdokkaat joko tulevat tai eivät tule valituiksi. Viimeinen, 

neljäs, kynnys käsittää kansanedustajan uran. Vaaleissa valitsematta jääneet voivat 

asettua uudelleen ehdolle seuraavissa vaaleissa tai siirtyä muihin tehtäviin, riippuen 

poliittisesta kiinnostuksestaan. (Oksanen 1988, 86-91) 

Oksasen (1988) mukaan poliittisen kiinnostuneisuuden merkittävä taustatekijä on 

poliittisesti aktiivinen koti tai muu viiteryhmä, jotka muokkaavat yksilön poliittisia 

arvoja, normeja sekä odotuksia. Myös järjestötoiminnalla sekä poliittisilla 

mielipiteillä ja asenteilla on vaikutusta sosialisaatioprosessiin. Poliittisen 

kiinnostumisen varhainen alkaminen ja siten pitkä poliittinen sosiaalistumisprosessi 

on kansanedustajilla muita keskimääräistä yleisempää. Pidempiaikainen 

sosiaalistuminen ja sen tuoma poliittinen tietoisuus sekä aktiivisuus on todettu 

eduskuntaan sosiaalistumista helpottavina tekijöinä ja varhainen poliittinen 

osallistuminen lisää myös todennäköisyyttä menestyä poliittisella uralla esimerkiksi 

puolueen johtavissa asemissa. Vasemmistoryhmien kansanedustajien keskuudessa 

poliittisen kiinnostuneisuuden on todettu heränneen varhaisemmin kuin 

oikeistoryhmien edustajilla keskimäärin. (Oksanen 1988, 89) 

Poliittista kiinnostusta seuraava poliittinen, mahdollista eduskuntavaaliehdokkuutta 

ennakoiva, osallistuminen esimerkiksi puolueen toimintaan kunnallispolitiikassa 

toimii opettajana ja suodattajana kansanedustajuuteen. Myös tulevan 

kansanedustajan persoonaan liittyvillä ominaisuuksilla, kuten velvollisuudentunnolla 

tai halulla saada poliittista valtaa, on todettu olevan vaikutusta poliittiseen 

sosialisaatioprosessiin. Poliittiseen osallistumiseen aktivoivina voivat toimia suuret 

tapahtumat niidenkin kohdalla, joilla ei ole aikaisempaa poliittista kiinnostusta. 

Tällaisia aktivoivia tapahtumia voivat olla esimerkiksi sota-aika, lama tai voimakkaat 

poliittiset liikkeet. (Oksanen 1988, 90) 

Oksasen kuvaaman kansanedustajan poliittisen sosialisaatioprosessin neljäs ja 

viimeinen kynnys kuvaa kansanedustajan uraa, lähinnä edustajan poliittisia 

päämääriä ja niiden arvottamista. Malli on kiinnostunut siitä, priorisoivatko 

kansanedustajat urallaan, mahdollisesti pitkäaikaista kansanedustajuutta vai muita 

korkeampia asemia sen kautta. Päämäärät käyvät ilmi kunkin kansanedustajan 

poliittisen sosialisaatioprosessin myötä. Oksanen on jakanut kansanedustajien 

päämäärät myös epäitsekkäisiin/yleishyödyllisiin ja itsekkäisiin päämääriin. 

(Oksanen 1988, 91-92) 



24 
 

Tässä esitelty Oksasen (1988) kansanedustajan poliittisen sosialisaation prosessi 

kynnyksineen kuvaa poliittisen sosialisaatioprosessin kasvuympäristön poliittisesta 

virikkeellisyydestä ja virikkeettömyydestä ja sen vaikutuksesta lähtien, edeten aina 

kansanedustajan uraan ja edustajan poliittisiin päämääriin saakka. Ollessamme 

kiinnostuneita siitä, miten uudet kansanedustajat sosiaalistuvat eduskuntaan 

organisaationa, voi organisaatiososialisaation näkökulma tuoda lisävalaistusta 

aiheeseen poliittisen sosialisaation tutkimusperinnettä varmemmin. 

4.2 Organisaatioon sosiaalistuminen ja aikaisempia tutkimuksia 

Poliittisen sosialisaation ja poliittisen ammattimaistumisen tutkimusperinteiden 

sijaan organisaatioon sosiaalistumisen näkökulma voisi tuoda uutta tietoa ja 

ymmärrystä siitä, mitä tapahtuu prosesseissa, joiden kautta uudet kansanedustajat 

sopeutuvat parlamenttiin ja tulevat sen toimiviksi jäseniksi. Kansanedustajien 

sosiaalistuminen parlamenttiin on sosiaalistumista organisaatioon. Kyseessä on 

poliittinen organisaatio, jolla on omat erityispiirteensä, joita on käsitelty Eduskunta 

organisaationa -luvussa. 

Organisaatioon sosiaalistuminen on prosessi, jonka myötä yksilö omaksuu asenteet, 

käytöksen ja tiedot, joita hän tarvitsee voidakseen osallistua kyseisen organisaation 

toimintaan sen jäsenenä (Van Maanen ja Schein 1979). Tämä jatkuva prosessi on 

monitahoinen ja siihen vaikuttavat toimet sekä organisaatioon kuuluvien yksilöiden 

että organisaation puolelta toinen toisiinsa (Ashforth, Sluss ja Harrison 2007, 1). 

Organisaatioon sosiaalistumista on tutkittu runsaasti 1970-luvulta lähtien (Ringel ja 

Brichzin 2021, 80). Tutkimuksissa on oltu kiinnostuneita sosialisaation vaikutuksista 

muun muassa asenteisiin, työtyytyväisyyteen, käyttäytymiseen, organisaatioon 

sitoutumiseen sekä esimerkiksi työnteon tehokkuuteen ja oppimiseen (Ashforth, 

Sluss ja Harrison 2007, 1-2). 

Ammattimaisen poliittisen sosialisaation prosessista, on kuitenkin erittäin vähän 

tutkimusta sekä poliittisen professionalisoitumisen eli ammattimaistumisen että 

poliittisen sosialisaation tutkimusten piirissä (Ringel ja Brinchzin 2021, 78). 

Poliittisen ammattimaistumisen tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä siihen 

millaisia taitoja ja kykyjä ehdokkaiden on tarpeellista omata poliittiseen toimeen 

mennessään sekä millaisia muutoksia poliitikkojen näkemyksiin tulee verrattuna 
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äänestäjäkuntaan. Prosessia, jossa uudet tulokkaat muuttuvat organisaatiossaan ja 

sen toimesta parlamentin toimiviksi jäseniksi ei niinkään ole tutkittu. (Ringel ja 

Brinchzin 2021, 78) 

Saksassa toteutettiin tutkimus Getting ’Sucked into parliament’: Tracing the process 

of professional political socialization, jossa selvitettiin osavaltion parlamenttiin 

valittujen jäsenten sosiaalistumista poliittiseen organisaatioon (Ringel ja Brichzin 

2021). 

Tutkijat lähtivät liikkeelle julkisen keskustelun käsityksistä, joiden mukaan tultuaan 

valituiksi parlamenttiin ihmiset muuttuvat ja nimenomaan huonompaan suuntaan. 

He viittaavat luottamustutkimuksiin, joita Suomessakin on tehty samansuuntaisin 

tuloksin muun muassa Elinkeinoelämän valtuuskunnan ja E2 Tutkimuksen toimesta 

(Metelinen/EVA 2021, Simonen ym/E2 Tutkimus 2021). Näiden tutkimusten 

mukaan poliitikot ovat yksi vähiten luottamusta nauttivista ryhmistä. 

Ringel:n ja Brichzin:n (2021) tutkimuksen kohteeksi valikoituivat Pirate Party of 

Germany -puolueen North-Rhine Westphalian osavaltion parlamenttiin vuonna 2012 

valituksi tulleet uudet 20 edustajaa. Ringel ja Brichzin pitivät tarkastelunsa kohdetta 

äärimmäisenä tapauksena, koska puolueen ehdokkaat vastustivat ennen valituksi 

tuloaan laajalti ammattimaista politiikkaa, halusivat muuttaa sitä ja olivat tunnettuja 

näkemyksistään liittyen muun muassa politiikan läpinäkyvyyteen ja osallistavaan 

demokratiaan. Pirate Party of Germanyn edustajien näkemykset myös erosivat 

merkittävästi olemassa olevista parlamentaarisista käytännöistä, ja heillä oli vain 

vähän kokemusta ammattimaisesta politiikasta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Siitä 

huolimatta, että he vastustivat politiikan käytäntöjä, he pyrkivät osaksi parlamenttia 

ja poliittista järjestelmää voidakseen muuttaa sitä. Valinnan jälkeen he kohtasivat 

vastustamansa politiikan ytimen, jossa heidän olisi tullut laittaa ideaalinsa 

käytäntöön samanaikaisesti, kun kohtasivat paineen mukautua ideaalinsa kanssa 

ristiriidassa oleviin parlamentin käytäntöihin. (Ringel ja Brichzin 2021, 79, 85) 

Tutkimus toteutettiin organisaatioon sosiaalistumisen näkökulmasta muun muassa 

haastattelemalla valittuja asianomaisen puolueen edustajia, joiden kokemuksia 

peilattiin organisaatioon sosiaalistumisen nelivaiheiseen malliin. Tulosten perusteella 

uudet edustajat omaksuivat parlamentin eli organisaation muodolliset ja 

epämuodolliset normit voidakseen osallistua organisaation toimintaan ja poliittisiin 
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prosesseihin merkityksellisellä tavalla, siitä huolimatta, että he vastustivat valituksi 

tullessaan parlamentaarisia käytäntöjä. (Ringel ja Brichzin 2021, 86) 

Organisaatioon sosiaalistumisen mallin vaiheiden puitteissa edustajilla oli ollut 

ennakoivia odotuksia organisaatiosta sekä omasta toiminnastaan ja 

vaikutusmahdollisuuksistaan haluamiinsa poliittisen järjestelmän epäkohtiin liittyen. 

He ajattelivat ennakkoon vievänsä parlamenttiin uusia toimintatapoja, omaksumiaan 

ideaaleja muun muassa matalampaa hierarkiaa sekä läpinäkyvyyttä. Kohdatessaan 

uuden organisaationsa uudet parlamentin jäsenet eivät toimineet rohkeina 

muutosagentteina vaan kokivat realiteettishokin ennakko-odotustensa ja 

organisaatiossa kohtaamansa todellisen arjen ja käytäntöjen välillä. Kohtaamiseen 

liittyvä realiteettishokki ja hämmennys koski sekä uutta sisäistä toimintaympäristöä 

että parlamentin ulkopuolista maailmaa, jotka uudet edustajat kokivat molemmat 

erilaisiksi kuin aikaisemmin. Erityisen voimakkaasti he kokivat hämmennystä heille 

ennakkoon tärkeisiin asioihin kuten osallistavaan demokratiaan, matalaan 

hierarkiaan sekä läpinäkyvyyteen liittyen, joita he eivät pystyneetkään edistämään 

parlamentissa. Organisaation ulkopuolisiin seikkoihin liittyvä shokki koski muun 

muassa puolueen kannattajien koettua asennemuutosta edustajia kohtaan. (Ringel ja 

Brichzin 2021, 86, 87, 89, 90) 

Kohtaamisvaiheen hämmennystä ja realiteettishokkia seuraavassa 

sopeutumisvaiheessa uudet tulokkaat pyrkivät mukautumaan uuteen ympäristöönsä 

saavuttaakseen tunteen siitä, että he kuuluvat joukkoon. He muodostivat tulkinnan 

uudesta roolistaan organisaatiossa ja pyrkivät mukautumaan siihen aktiivisesti itse, 

siitä huolimatta, että mikään muodollinen auktoriteetti ei heitä siihen pakottanut tai 

järjestänyt muodollista ohjausta. Tämä tapahtui päivittäisessä kanssakäymisessä 

uusien edustajien ja monien muiden toimijoiden välillä. Näitä toimijoita voidaan 

kutsua muutosagenteiksi. Tämän prosessin seurauksena uudet tulokkaat loivat 

yhtenäisen tarinan ja uuteen toimintaympäristöön sopivan roolin, mikä oli sekoitus 

puolueen ideaaleja ja parlamentin normeja ja käytäntöjä. He luopuivat poliittisen 

järjestelmän muuttamisen ideasta ja kokivat tulleensa ”imetyksi parlamenttiin”, 

käyttäen termejä ”piti”, ”oli välttämätöntä” ja niin edelleen, siitä huolimatta, ettei 

organisaatio toiminut aktiivisesti painostaen. Parlamentin uudet edustajat kokivat 

toimet sopeutumiseksi välttämättömiksi itsessään ja hakivat oma-aloitteisesti apua 

sopeutumisen edistämiseen muun muassa palkkaamalla avustajia, joilla oli 
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aikaisempaa kokemusta parlamentissa työskentelystä. (Ringel ja Brichzin 2021, 92-

94) 

Vakauttamisvaiheessa uusista edustajista oli tullut tavallisia parlamentin jäseniä, 

ikään kuin organisaation sisäpiiriläisiä. He olivat saaneet luottamusta kollegojen 

keskuudessa sekä etuoikeuksia ja pääsyn tietoon, johon he eivät aikaisemmissa 

vaiheissa olleet oikeutettuja. Ajoittain tutkimuksen kohteena olleet parlamentin 

edustajat silti poikkesivat uudesta, vakiintuneesta roolistaan, joka ei ollut niin stabiili 

kuin miltä se vaikutti. Tutkijoiden mukaan edustajat ikään kuin taantuivat hetkittäin 

vanhoihin tapoihinsa. Tätä voi selittää se, että organisaatioiden jäsenet ovat jäsenenä 

monenlaisissa organisaatioissa ja omaavat monenlaisia rooleja samanaikaisesti. Osa 

rooleista on organisaatioissa ja osa ei. Tämä on seikka, joka on jäänyt vähälle 

huomiolle organisaatioon sosiaalistumisen tutkimuksissa, vaikka se on Ringel:n ja 

Brichzin:n mukaan tärkeä huomioida. Ymmärtääkseen edustajien käyttäytymistä on 

siis tärkeää huomioida heidän sitoutumisiaan liittyen sekä tarkasteltavaan 

organisaatioon eli tässä tapauksessa parlamenttiin, että myös muihin konteksteihin, 

kuten puolueeseen. Toisin sanoen, Ringel ja Brichzin katsovat, että puolueen ajamien 

arvojen ja ideaalien ollessa ristiriidassa poliittisen järjestelmän käytäntöjen kanssa, 

ammattimainen poliittinen sosialisaatio heidän edustajiensa keskuudessa on 

rajoittunutta. (Ringel ja Brichzin 2021, 97-99) 

Yllä esitellyssä tutkimuksessa on paljon yhtymäkohtia tämän pro gradu -tutkielman 

kanssa. Tutkimus muun muassa toteutettiin peilaten samaan teoreettiseen 

viitekehykseen, organisaatioon sosiaalistumisen nelivaiheiseen malliin. 

Esa Heinon vuonna 2005 julkaistu pro gradu -työ käsitteli Vaasan ja Oulun 

vaalipiireistä 1999 valittujen Suomen Keskustan uusien kansanedustajien 

sosiaalistumista eduskuntaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin uusien kansanedustajien 

sosiaalistumista muun muassa erikoistumisen, eduskunnan senioriteettiperiaatteen 

ja sosiaalisten kontaktien luomisen puitteissa. Heino (2005) arvelee 

kansanedustajien eduskuntatyöhön sosiaalistumisen kestävän kauemmin kuin 

”normaalin” työntekijän sosiaalistumisessa uuteen työhön keskimäärin ja sen olevan 

vaativa prosessi (Heino 2005, 59, 63). Hänen mukaansa uusien tulokkaiden 

sosiaalistumisjakso kestää noin 2-3 vuotta, kattaen työhön tarvittavien perusasioiden 

oppimisen ja omaksumisen, mutta sosiaalistumisprosessi on hänen mukaansa 

laajemmin ajateltuna jatkuva ja pidempiaikainen prosessi, jossa ainakin 



28 
 

kansanedustajan sosiaalisuus on eduksi (Heino 2005, 60-61). Heino katsoo näiksi 

sosialisaation perusasioiksi, eduskunnan yhteydessä, eduskunnan päätöksenteko- ja 

toimintamekanismien sekä virallisen ja epävirallisen perusnormiston omaksumisen 

ja vähintään syntymässä olevan, laajenevan sidosryhmä- ja kontaktiverkoston (Heino 

2005, 63). Kansanedustajan sosiaalistumisprosessi on haastava, jos pyrkimyksenä on 

poliittisella uralla etenemisen mahdollistava asema. Tätä asemaa edeltää 

erikoistuminen johonkin asiasektoriin sekä uskottavuuden saavuttaminen (Heino 

2005, 63). 

Juri Mykkänen (2010) on myös nostanut luottamuksen ja erikoistumisen uusien 

kansanedustajien sosialisaation keskeisiksi piirteiksi tutkimuksessaan Keskusteleva 

edustaminen ja luottamus eduskunnassa, jossa hän tarkasteli ”kansanedustajien 

keskinäisen luottamuksen rakentumista eduskunnan keskustelukulttuuriin 

olennaisesti vaikuttavana seikkana”. Mykkäsen tutkimuksen aikana ainakin Suomen 

Keskusta järjesti uusille kansanedustajille harjoittelujakson, jossa annettiin ohjausta 

liittyen uusien edustajien tuleviin erikoistumisalueisiin. Tällä perehdytysjaksolla 

autettiin uusia kansanedustajia sosiaalistumaan eduskuntaan tutustuttamalla heitä 

asioihin sekä edistämällä heidän erikoistumisalueensa valintaa eli opetettiin heitä 

konkreettisesti luottamuksen luomisessa ja ansaitsemisessa. (Mykkänen 2010, 227-

228) 

Kansanedustaja Anna Kontula on autoetnografisessa, havainnoinnin ja 

avaintoimijoiden teemahaastattelujen keinoin toteutetussa, eduskuntaan ja sen 

kansanedustajiin liittyvässä tutkimuksessaan Eduskunta – ystäviä ja vihamiehiä 

valottanut eduskunnan yhteisöä, sen toimintakulttuuria ja ominaispiirteitä, 

rakenteita, hierarkioita ja käytäntöjä, joilla edustuksellisen demokratian logiikkaan 

kuuluvia konflikteja hallitaan, jotta näiden aiheuttamien ristiriitojen kanssa 

pystyttäisiin elämään (Kontula 2018, 7-9). Suomessa eduskuntaan liittyvää kulttuuria 

on tutkittu aikaisemmin hyvin vähän (Kontula 2018, 10). Konfliktit ovat Kontulan 

mukaan erottamaton osa edustuksellista demokraattista päätöksentekoa. Yllä 

mainittuja rakenteita, normeja ja käytäntöjä tarvitaan näiden konfliktien 

aiheuttaman ristiriidan hallitsemiseksi (Kontula 2018, 152). Osa kansanedustajia 

säätelevistä ja ohjaavista toimintatavoista on säilynyt pitkään muuttumattomana, osa 

muokkautuu useammin. Osa normeista on velvoittavia, osa suostuttelevia. On 

muodollisiin lakeihin ja toimintaohjeisiin kirjattuja normeja, mutta myös 
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kirjaamattomia, ollen silti kiistattomia (Kontula 2018, 8-9). Eduskunnassa on kaksi 

maailmaa, joissa päätöksiä tehdään, molemmat omine sääntöineen: julkisuudelta 

piilossa oleva maailma neuvotteluineen sekä täysistuntosalissa tapahtuva maailma, 

jossa päätökset esitellään kansalle (Kontula 2018, 151). 

Kontulan mukaan uudet edustajat sosiaalistuvat puolueeseen sekä eduskunnan 

kuppikuntiin ja poliitikkoihin yleensä ”varsin nopeasti”. Yhteisöön sosiaalistumista 

nopeuttaa kansanedustajien aikaisempien verkostojen heikentyminen. (Kontula 

2018, 137) Ryhmäsolidaarisuutta vahvistaa kansanedustajuuden myötä muuttunut 

suhde yhteiskuntaan. Muuttunut suhde näyttäytyy muun muassa median ja 

kansalaisten politiikkaa ja politiikkoja kohtaan kohdistettuna kritiikkinä ja syytöksinä 

oman edun tavoittelusta, vaalilupauksien pitämättömyydestä ja niin edelleen, mikä 

koetaan epäreiluna. (Kontula 2018, 139) Luottamuskyselyissä jäädään listojen 

hännille (esim Simonen/E2 Tutkimus ym. 2021). Kontulan tutkimus valottaa 

eduskunnan rakenteita ja normeja, joita ulkopuolisen on vaikea havaita. Ne voivat 

kuitenkin tuoda lisäarvoa tämän pro gradu -työnkin näkökulmasta eduskuntaa 

lähestyvälle, kun pyritään selvittämään kansanedustajien sosiaalistumista 

organisaatioon. 

4.3 Organisaatioon sosiaalistumisen nelivaiheinen malli 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käytetään kansanedustajien eduskuntaan 

sosiaalistumisen tarkastelun teoreettisena viitekehyksenä organisaatioon 

sosiaalistumisen nelivaiheista mallia. Käytettävän teoreettisen vaihemallin avulla 

tarkastellaan uusien kansanedustajien eduskuntaan sosiaalistumisen etenemistä 

vaihe vaiheelta. Vaihemalleja on käytetty organisaatioon sosiaalistumisen 

tutkimuksissa, myös poliittiseen organisaatioon sosiaalistumisen tutkimuksessa, 

esimerkiksi tämän pro gradu -tutkielman aikaisemmissa tutkimuksissa esitellyssä 

Ringel:n ja Brichzin:n Saksan osavaltion parlamenttiin ja siihen valittujen uusien 

edustajien sosiaalistumisen tutkimuksessa. 

Tutkimusnäytön perusteella yksilöt käyvät läpi eri vaiheita sosialisaatioprosessin 

aikana, tullessaan organisaation jäseniksi (Ringel ja Brichzin 2021, 83) ja malli auttaa 

tarkastelemaan sosiaalistumisvaiheisiin liittyviä, useimpien uusien tulokkaiden 

kohtaamia olennaisimpia seikkoja (Ashfort, Sluss ja Harrison 2007, 9). Malli 

mahdollistaa yksilöiden sosialisaatioprosessissa kokemien vaiheittaisten muutosten 
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analysoinnin. Malliin liittyvä piirre on, että kukin vaihe käsittää oletuksen siitä, että 

yksilö on lähtökohtaisesti selvittänyt edellisen vaiheen haasteet ja siirtynyt sen myötä 

seuraavaan vaiheeseen. Vaihemalli toimii heuristisena työkaluna tarkasteltaessa 

haasteita, joita organisaatioiden uudet tulokkaat kohtaavat. (Ashforth, Sluss ja 

Harrison 2007, 9) 

Bauer, Morrison ja Callister (1998, 153) kritisoivat vaihemalleja siitä, että ne eivät ole 

varsinaisia prosessimalleja siinä mielessä, että ne keskittävät huomion siihen mitä 

sosialisaatioprosessin kuluessa esiintyy, sen sijaan, että keskittyisivät siihen, miten 

nuo muutokset ilmenevät. Ashforth, Sluss ja Harrison (2007, 11) toteavat, että 

vaihemallien välillä tuntuu tutkimuksessa olevan enemmän konsensusta liittyen 

varhaisempiin vaiheisiin. Heidän mukaansa tämä johtuu mahdollisesti siitä, että 

varhaisempiin vaiheisiin, ennakointiin ja kohtaamiseen, liittyy usein selkeämpiä 

tapahtumia, jotka osoittavat muutosta, kun taas kolmannen ja neljännen vaiheen, 

sopeutumisen ja vakauttamisen, välinen ero ei ole niin selkeä ja vaiheet ovat 

sisällöltään ja tapahtumiltaan hienovaraisempia ja asteittaisempia. 

4.3.1 Ennakointi 

Käytetyn organisaatioon sosiaalistumisen vaihemallin ensimmäinen vaihe on 

ennakointi (anticipation). Tämä vaihe on ajallisesti ennen uuden tulokkaan 

organisaatioon saapumista ja käsittää toimia, joiden myötä yksilöt muodostavat 

odotuksia organisaatiosta, johon he ovat liittymässä (Ashforth, Sluss ja Harrison 

2007, 9). Näitä toimia voivat olla työhaun myötä saatavat tiedot, ystävien kanssa 

keskustelu, uutisten lukeminen ja niin edelleen. Odotukset, jotka saattavat olla 

mahdollisesti epärealistisia, syntyvät tässä vaiheessa ja ne käsittävät 

ennakkokäsityksiä liittyen sekä tulokkaiden työhön että muuhun olemiseen ja 

elämiseen organisaatiossa (Louis 1980, 230). Ennakko-odotukset käsittävät sekä 

epämuodollisia että muodollisia organisaatioon liittyviä seikkoja ja ne saattavat 

kattaa myös odotuksia omista vaikutusmahdollisuuksista organisaatiossa ja sen 

kautta (Ringel ja Brinchzin 2021, 86-88). 

Tämä vaihe on Louis:n (1980, 231) mukaan kriittinen sillä perusteella, että 

organisaatioon sosiaalistuminen on sekä muuttumista joksikin että muuttumista 

jostakin. Vaiheen tärkeydestä huolimatta organisaatioihin liittyvä sosialisaation 

tutkimus on keskittynyt useimmiten sosialisaation vaiheisiin, joissa uudet tulokkaat 



31 
 

ovat jo tulleet osaksi organisaatiota (Ashforth, Sluss ja Harrison 2007, 3). Tällaista 

preformatiivista vaihetta on otettu hyvin vähän mukaan myös poliittisiin 

instituutioihin liittyviin sosialisaatioprosessin tutkimuksiin (Ringel ja Brichzin 2021, 

81). 

4.3.2 Kohtaaminen 

Mallin toinen vaihe on kohtaaminen (encounter). Ensimmäisen vaiheen sijaan, tämä 

vaihe on ollut vahvasti mukana tutkimuksissa, joissa sosialisaatioprosessin 

vaihemalleja on käytetty (Ringel ja Brinchzin 2021, 81). 

Tullessaan valituksi ja varsinaiseksi eduskunnan jäseneksi, kansanedustaja, uusi 

tulokas tulee tähän toiseen vaiheeseen, kohtaamiseen. Tässä vaiheessa uusi tulokas 

kohtaa organisaation realiteetit ja havaitsee eroja ennakointi -vaiheessa 

muodostamiensa tietoisten tai tiedostamattomien odotustensa ja 

ennakkokäsitystensä sekä organisaation kohtaamisessa kokemansa välillä (Ashforth, 

Sluss ja Harrison 2007, 9). Erot tulokkaan odotusten ja kohtaamisessa koetun välillä 

tulevat ilmeisiksi ja aiheuttavat realiteettishokin ja ahdistusta, joka nopeuttaa 

oppimista (Louis 1980, 231). Oppiminen ja sopeutuminen tehostuvat, koska 

tulokkaat pyrkivät vähentämään tilanteen aiheuttamaa ahdistusta opettelemalla 

olettamansa uuden roolin toiminnallisia ja sosiaalisia vaatimuksia niin nopeasti kuin 

mahdollista (Van Maanen ja Schein 1979, 8). Louis:n (1980, 231) mukaan myös 

uuden tulokkaan rooliin liittyvät kyvyt tunnistetaan erityisesti tässä 

sosialisaatioprosessin kohtaamisvaiheessa. Tällä vaiheella on suuri merkitys myös 

siksi, että sen tapahtumat ja aikana koetut seikat vaikuttavat paljon siihen miten uusi 

tulokas suhtautuu organisaatiota kohtaan pitkällä aikavälillä (Louis 1980, 230). 

Kohdatessaan tämän vaiheen moniselitteisen ja epäselvän tilanteen, jota he eivät voi 

käsitellä aiemmista viitekehyksistään käsin, tulokkaat ryhtyvät merkityksellistämään 

(sensemaking) eli etsimään ja luomaan aktiivisesti uusia merkityksiä (Ringel ja 

Brichzin 2021, 81). Merkityksellistäminen auttaa yksilöitä hahmottamaan 

tapahtumat uskottavaan narratiiviin, luomaan vakaan identiteetin ja kehittämään 

toimintatapoja tällaisissa tilanteissa. Kohdatessaan monitulkintaisia asioita 

merkityksellistäminen auttaa saamaan merkityksellisen käsityksen tapahtumista; 

esimerkiksi saadakseen tilanteen vaikuttamaan selkeämmältä ihmiset 

systematisoivat tilanteita ja tapahtumia ymmärtääkseen niitä. (Weick, Sutcliffe ja 
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Obstfeld 2005) Merkityksellistäminen ei ole irrallinen tai välttämättä havaittavissa 

oleva tapahtuma vaan jatkuva sosiaalinen prosessi. Weick:n, Sutcliffen ja Obstfeld:n 

(2005, 415) mukaan se on jatkuvaa narratiivin uudelleen muotoilua, siten että se 

muodostuu yhä kattavammaksi, sisältää enemmän tietoa ja on vähemmän altis 

kritiikille. Merkityksellistäminen ei perustu objektiiviseen totuuteen vaan 

toimivuuteen tilanteessa. Siinä toimija luo merkitystä, aina sosiaalisena 

tapahtumana, saadakseen oman viitekehyksensä sopimaan kyseessä olevaan 

kontekstiin, esimerkiksi organisaatioon. (Ringel ja Brichzin 2021, 82) 

Kohtaamisvaiheessa uudet tulokkaat ovat organisaation jäseniä, mutta heillä ei vielä 

ole organisaation sisäpiirin oikeuksia. Tässä vaiheessa on vielä ikään kuin koeaika, 

jonka aikana tulokkaat voivat osoittaa kykynsä, motiivinsa ja arvonsa, joiden 

hyväksyminen organisaatiossa johtaa sisäpiirin oikeuksiin. (Van Maanen ja Schein 

1979, 21) Louis:n (1980, 231) mukaan tämä vaihe merkityksellistämisineen kestää 

tyypillisesti 6-10 kuukautta uudessa työssä tai organisaatiossa.  

4.3.3 Sopeutuminen 

Mallin kolmannen, sopeutumisvaiheen (adjustment) kuluessa uudet tulokkaat 

integroituvat organisaatioon ja saavat vaiheen päätteeksi sisäpiiriläisen roolin. Tästä 

on merkkinä heille annettu laaja vastuu sekä autonomia, sisäpiirin tiedot, pääsy 

epämuodollisiin verkostoihin, oikeus edustaa organisaatiota ja häneltä myös 

kysytään neuvoa (Louis 1980, 231). 

Sopeutumisvaiheessa organisaation uudet tulokkaat ovat muodollisesti osa 

organisaatiota ja muun muassa organisaation muodolliset toimintatavat ovat tuttuja, 

mutta uusi tulokas ei ole vielä sisäpiirissä – sosiaalistunut vahvasti. Tässä vaiheessa 

uudet tulokkaat ikään kuin ratkaisevat uuden todellisuutensa vaatimuksia tullakseen 

varsinaisesti organisaatioon kuuluviksi, sisäpiiriläisiksi. Näitä vaatimuksia ovat 

organisaation ihmissuhdeverkoston osaksi tuleminen ja esimerkiksi osallistuminen 

sisäpiirin ja organisaation toimintaan, jotka on luotu edistämään uusien tulokkaiden 

mukautumista. Eri organisaatioissa menettelyt sopeutumisen edistämiseksi voivat 

olla erilaisia. Toimien myötä syntyy keskinäistä sitoutumista ja yhteenkuuluvuutta. 

(Ashforth, Sluss ja Harrison 2007, 9) Ringel ja Brichzin (2021, 83) katsovat, että 

parlamentit eroavat tavanomaisista organisaatioista tässä kohtaa siten, että niissä ei 

ole juurikaan yllä mainitun kaltaisia, organisaation järjestämiä, virallisia, 
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mukautumista lisääviä menetelmiä tai toimenpiteitä vaan sopeutumisen edistäminen 

jää niin sanotulle eduskuntaryhmälle sekä yksittäiselle edustajalle. Suomessa 

eduskunnan toimesta on uusille edustajille järjestettyjä perehdytystoimia, mutta ne 

vaikuttaisivat koskevan pääasiallisesti muodollisia normeja ja käytäntöjä. 

Myös tulokkailla on todettu olevan erilaisia strategioita organisaatioon 

sopeutumisessa. Van Maanen ja Schein (1979) ovat erottaneet kolme erilaista uuden 

tulokkaan tapaa sopeutua uuteen organisaatioon ja uuteen rooliin. Ensimmäinen 

sopeutumistapa on säilyttäminen (custodianship), jonka mukaan toimiva uusi 

tulokas ei kyseenalaista uuteen rooliin tai tilanteeseen liittyviä seikkoja vaan pyrkii 

vain omaksumaan organisaatiossa vallitsevat, rooliin liittyvät muodolliset ja 

epämuodolliset säännöt sellaisenaan ja säilyttämään niiden vallitsevan olotilan. 

Toinen sopeutumistapa on sisällön uudistaminen (content innovation). Sisällön 

uudistaja pyrkii tekemään muutoksia ja parannuksia omaksumansa roolin 

tietopohjaan ja strategisiin käytäntöihin. Tämä voi näyttäytyä esimerkiksi tietyn 

roolin käytännön toiminnan parantamisena, toiminnan tehostamisena. Kolmas 

sopeutumistapa on roolin uudistaminen (role innovation). Tässä strategiassa uusi 

sopeutumassa oleva tulokas pyrkii viemään uudistamisen sisältöä pidemmälle ja 

uudistamaan roolin. Roolin uudistaja vastustaa ja pyrkii muuttamaan suurta osaa 

roolin toimintaan liittyvistä normeista, ja uudistamaan jopa koko roolin tavoitetta. 

(Van Maanen ja Schein 1979, 30-32) 

4.3.4 Vakauttaminen 

Onnistuneen organisaatioon sosiaalistumisprosessin viimeinen vaihe tässä mallissa 

on vakauttaminen (stabilization). Vakauttamisvaiheeseen päästyä voidaan havaita 

merkkejä ja toimia, jotka osoittavat tulokkaiden tulleen organisaation sisäpiiriläisiksi. 

Kohtaamisvaiheessa alkanut onnistunut merkityksellistäminen johtaa tulokkaan 

pääsääntöisesti vakaaseen identiteettiin ja roolin omaksumiseen. Organisaation 

toimintatavat, säännöt sekä normit ovat tässä vaiheessa tulokkaalle tuttuja melko 

itsestään selviä ja näitä tukee yhtenäinen narratiivi. (Ringel ja Brinchzin 2021, 83) 

Tässä viimeisimmässä vaiheessa tulokkailla on organisaation kulttuurin suhteen 

yhdenmukaiset asenteet, arvot sekä käytös (Bauer, Morrison, Callister 1998, 153). 

Merkkejä tulokkaiden aseman vakiintumisesta ja tämän seurauksista ovat 

esimerkiksi luottamukselliset suhteet kollegoihin, mikä johtaa organisaation sisäisten 
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salaisuuksien jakamiseen ja pääsyyn epäviralliseen tietoon, joka ei ole saatavilla heti 

organisaatioon tultaessa, stressin vähenemiseen, mentorointisuhteen päättymiseen ja 

ryhmään integroitumiseen (Ashforth, Sluss ja Harrison 2007, 10-11; Ringel ja 

Brichzin 2021, 83). Ringel:n ja Brichzin:n (2021, 83) mukaan uusien tulokkaiden 

vaihemallin viimeisen vaiheen saavuttamisesta eli sosiaalistumisesta parlamentteihin 

kertoo esimerkiksi se, että organisaation säännöt ja toimintatavat ovat tulleet täysin 

sisäistetyiksi ja he ovat luoneet minäkuvan ammattimaisena poliitikkona, joka 

erottaa heidät äänestäjäkunnasta. 
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5 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa perehdytään tutkimuksen toteutukseen, joka kattaa 

tutkimuskysymykset, tutkimusaineiston ja sen hankinnan, haastattelun 

ominaispiirteitä sekä aineiston analyysimenetelmän esittelyn. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu Perussuomalaisiin ja Suomen 

Sosiaalidemokraattiseen Puolueeseen kuuluvien viiden ensimmäisen kauden 

kansanedustajan haastatteluaineistosta, joiden sosiaalistumisesta ja sen 

ilmenemismuotoihin liittyvistä kokemuksista sekä mahdollisista puolueiden välisistä 

eroista oltiin kiinnostuneita. 

Analysoin teemahaastatteluaineistoni laadullisen sisällönanalyysin keinoin. 

Lähtökohtana käytettiin organisaatioon sosiaalistumisen nelivaiheista mallia, joka on 

esitelty aikaisemmin tämän tutkimuksen luvussa 4.3. Haastattelun teemat ja niihin 

liittyvät kysymykset oli rakennettu teorian pohjalta.  

5.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkielman tavoitteena on kuvata ja pyrkiä ymmärtämään miten kansanedustajat 

sosiaalistuvat eduskunta -organisaatioon. Pyrkimykseni on myös lisätä ymmärrystä 

kahden erilaisen puolueen kansanedustajien mahdollisista eroista 

sosialisaatioprosessissa. 

Tutkimuskysymykseni perustuvat tutkimustehtävään ja teoreettiseen viitekehykseen. 

1) Miten kansanedustajat sosiaalistuvat eduskuntaan organisaatioon sosiaalistumisen 

nelivaiheisen mallin perusteella? 

2) Millaisia eroja eduskuntaan sosiaalistumisessa on havaittavissa Perussuomalaisten 

ja Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen kansanedustajien välillä? 

Varsinaisia hypoteeseja ei tutkimukselle asetettu. 

5.2 Haastattelu metodina  

Halutessamme kerätä tietoa, kuulla ja ymmärtää ihmisten käsityksiä, arvotuksia tai 

sitä miksi he toimivat kuten toimivat, on heidän kanssaan keskustelu, haastattelu, 

hyvä metodi (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 11). Haastattelu on tyypillinen laadullisen 
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tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä. Haastattelun avulla pyritään saamaan 

mahdollisimman paljon tietoa kiinnostuksen kohteena olevasta asiasta tai ilmiöstä. 

Se on joustava tapa saada tietoa ja sen avulla on mahdollista päästä syvemmälle ja 

kattavammin kiinni tarkasteltavaan aiheeseen kuin esimerkiksi kyselytutkimuksella. 

Nämä seikat ovat tämän tutkielman tutkimusasetelman kontekstissa merkityksellisiä, 

koska tarkastelun kohteena ovat kansanedustajat, joiden organisaatioon 

sosiaalistumisen kokemuksesta olemme kiinnostuneita. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 62-

63) 

Metodologisesti teemahaastattelun avulla korostetaan haastateltavien tulkintoja ja 

ilmiöille antamia merkityksiä.  Tämä sopii tähän tutkimukseen, jossa pyritään 

selvittämään haastateltavien kansanedustajien kokemuksia, tulkintaa ja merkityksiä 

liittyen esimerkiksi heidän sosiaalistumisensa vaiheeseen organisaatiossa. 

Teemahaastattelussa haastattelurunko teemoitellaan eli jaetaan kiinnostuksen 

kohteina oleviin teemoihin, ja siinä voi olla teemoihin liittyviä täsmentäviä 

kysymyksiä. Tässä tapauksessa haastattelu ja sen kysymykset teemoitellaan 

käytettävän teorian neljän vaiheen pohjalta. Puolistrukturoidun teemahaastattelusta 

tekee se, että teemat ovat kaikille haastateltaville samat, mutta muutoin haastattelun 

muoto ja näkökulma eivät ole täysin lukkoon lyötyjä eli esimerkiksi yksittäiset 

kysymykset eivät ole täysin identtisiä tai niitä esitetään tarpeen mukaan. (Hirsjärvi ja 

Hurme 2008, 47-48; Tuomi ja Sarajärvi 2018, 65) 

Haastattelumetodin huonona puolena on haastattelijan rooliin ja tehtäviin 

kouluttautumisen vaatimus sekä se, että haastattelu sisältää potentiaalisesti 

virhelähteitä (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 35). Tämä potentiaalinen riski 

osaamattomuuden ja kokemattomuuden vaikutuksen suhteen olisi mahdollisesti 

ollut muissakin aineistonkeruumenetelmissä. Haastattelun ollessa verraten 

huolellisesti toteutettu, pidän sitä heikkouksistaan ja riskeistään huolimatta 

tarkoitukseensa ja nyt kyseessä olevaan tutkimusasetelmaan soveltuvimpana, 

aiheellisesti perusteltuna metodina. 

Haastattelua suunniteltaessa pohdin haastattelun potentiaalisia eliittihaastattelun 

ominaispiirteitä. Kansanedustajien, ylintä lainsäädäntövaltaa käyttävinä henkilöinä, 

voidaan katsoa kuuluvan poliittiseen eliittiin. Perehdyin kansanedustajia käsitteleviin 

artikkeleihin (Forsten 2014, Heino 2005, Mykkänen 2001, Ruostetsaari 2013, 

Ruostetsaari 2014), joissa oli käsitelty kansanedustajien rajausta eliittiin kuuluvaksi 
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tai kuulumattomaksi sekä eliittihaastattelujen ominaispiirteisiin. Pyrin huomioimaan 

esimerkiksi riskin eliittihaastattelun mahdollisesti sisältämälle haastateltavan ja 

haastattelijan statuserolle (Mykkänen 2001, 110) perehtymällä kansanedustajien 

sosiaalistumiseen, luottamukseen sekä eduskunnan kulttuuriin liittyvään aineistoon. 

5.3 Haastattelujen toteutus 

Tässä alaluvussa käsitellään tarkemmin aineistonkeruun vaiheita ja siihen liittyvien 

valintojen perusteluja tässä tutkimuksessa. 

Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että haastateltavat henkilöt tietävät 

tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon joko kokemuksen kautta tai muutoin 

(Tuomi ja Sarajärvi 2018, 73). Haastateltavien valinnan tulisi olla harkittua. Tässä 

tapauksessa, tutkimusasetelman pohjalta, päätös haastatella nimenomaan 

kansanedustajia on lähtökohtaisesti selkeä. Kansanedustajat edustavat populaatiota, 

jonka sosiaalistumisprosessista, siihen liittyvistä kokemuksista ja ymmärtämisestä 

ollaan kiinnostuneita. Koska heillä on tutkittavasta ilmiöstä itsellään omakohtaista 

tietoa sekä kokemusta, oli tärkeää saada tietoa tästä suoraan heiltä itseltään. 

Kansanedustajien valikoitumista tämän tutkimuksen kohdejoukoksi eduskunta -

organisaatiossa on perusteltu aikaisemminkin tämän tutkielman luvussa 3.3. 

Kansanedustajien lisäksi olisi voinut haastatella muitakin tahoja tai toisin 

muotoillulla tutkimusasetelmalla, muita tahoja kansanedustajien sijaan. Myös muu 

kuin haastatteluaineisto olisi voinut tulla kyseeseen toisenlaisella asetelmalla tai 

haastatteluaineistoa olisi voinut täydentää esimerkiksi lehtiartikkeleilla tai 

kansanedustajien muistelmilla. 

Tuotin haastatteluaineiston tätä tutkielmaa varten itse. Potentiaalisten 

haastateltavien löytämiseksi otin aluksi puhelimitse yhteyttä molempien puolueiden 

ryhmäkansliaan eduskunnassa kesäkuun 2022 alkupuolella. Kerroin tutkimuksestani 

ja pyysin neuvoja ja apua haastateltavien rekrytointiin. Saamani vastaanotto oli 

aiheesta innostunut ja puolueiden edustajat tarjoutuivat oma-aloitteisesti 

välittämään laatimani haastattelukutsun kansanedustajille sähköpostitse, jotta 

haastattelukutsu tavoittaisi heidät mahdollisimman varmasti verrattuna siihen, että 

lähestyisin yksittäisiä edustajia suoraan. Haastattelukutsussa esittelin itseni sekä 

tutkimuksen lyhyesti ja yleistajuisesti, mukaan lukien tutkimuksen toiveissa oleva 

anti ja potentiaalinen sovellusarvo heille jatkossa. Kerroin mitä haastateltavalta 
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odotetaan sekä haastatteluun liittyviä yksityiskohtia, haastateltavan oikeuksia ja 

anonymiteettiä. Myös toivottu haastattelun toteutusaikataulu sekä kasvotusten 

tehtävälle haastattelulle vaihtoehtoisia haastattelun toteutustapoja oli sisällytetty 

yhden sivun mittaiseen kutsuun. Neuvo tarjota vaihtoehtoja haastattelun 

toteutustavoiksi tuli molempien puolueiden ryhmäkanslioista. He sanoivat tämän 

helpottavan haastateltavien rekrytoimista madaltaen osallistumiskynnystä, koska 

edustajat suosivat erilaisia osallistumistapoja. 

Haastattelujen saaminen osoittautui selvästi odotettua haastavammaksi, mutta itse 

haastattelut sujuivat hyvin ja olivat hyvin välittömiä eikä esimerkiksi 

eliittihaastatteluille tyypilliseksi lieveilmiöksi mainittua statuseroa ollut tulkintani 

mukaan havaittavissa. Syytä haastattelujen hankalaan saatavuuteen on vaikea 

varmaksi sanoa, mutta ajankohta yhdistettynä poliittisen maailman turbulenssiin ja 

sen aiheuttamaan kiireeseen ennen edustajien kesän istuntotaukoa sekä sittemmin 

istuntotauko, saattoivat vaikuttaa. Kesä-heinäkuun vaihteessa, kun edustajat olivat 

jäämässä istuntotauolle ja täten osa myös lähdössä maakuntiin, päädyin 

ehdottamaan sähköpostihaastatteluja niiden saatavuuden vuoksi. Ensimmäiset kaksi 

haastatteluvastausta sain sähköpostitse heinäkuun viimeisellä viikolla, yhden 

kummastakin puolueesta. Elokuun ensimmäisellä viikolla yksi edustaja ilmoitti 

halukkuudestaan osallistua puhelinhaastatteluun. Toinen puhelinhaastattelu tehtiin 

elokuun lopussa ja viimeisimmän sähköpostihaastattelun sain viime hetkillä, 

syyskuun puolivälissä 2022. 

Lähestyin kansanedustajia haastattelupyynnöin monipuolisia reittejä ja sain eräältä 

edustajalta palautetta, että henkilökohtainen puhelinkontakti, suunnitellulla, 

selkeällä alustuksella oli erinomainen tapa, koska tutkimuksen kiinnostavuudesta 

huolimatta pyynnöt hukkuvat sähköpostitulvaan. Haastatteluja sovittiin 

sähköpostitse toisen puolueen ryhmäkanslian rekrytointiavulla sekä suoralla 

sähköposti- ja/tai puhelinkontaktilla edustajan kanssa ja jopa sosiaalisen median 

suhteiden kautta. Kaikki lupautuneet eivät vastanneet haastatteluun muistutuksista 

huolimatta. Haastattelun huonoihin puoliin kuuluvat muun muassa niiden taipumus 

olla kokonaisuutena aikaa vieviä (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 35). Tämä toteutui 

erityisesti haastateltavien etsimisen sekä haastattelujen sopimisen ja odottamisen 

suhteen, joiden vuoksi koko tutkielmaprosessi venyi odotettua pidemmäksi. 

Haastattelun kustannukset on myös mainittu metodin huonoina puolina, mutta 
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kohdallani se ei aikaa lukuun ottamatta realisoitunut, koska sain ääninauhurin 

lainaan veloituksetta eikä matkakuluja tullut (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 35). 

Kuten tutkimuksen kohteena olevien kansanedustajien valintaa on aikaisemmin 

kuvattu, oli kriteerinä vain kuuluminen valikoituihin kahteen puolueeseen, 

ensimmäisen kauden kansanedustajuus sekä se, ettei henkilö ole aikaisemmin 

työskennellyt eduskunnassa. Muutoin edustajat valikoituivat haastateltavaksi sen 

mukaan, kuka haastatteluun suostui, eli varsinaisesta harkinnanvaraisuudesta ei 

haastateltavien yksityiskohtaisemmassa valinnassa ollut kyse. (Hirsjärvi ja Hurme 

2008, 60)  

Pyrkimyksenä oli saada haastateltavaksi kolme kansanedustajaa kummastakin 

puolueesta. Haastattelujen suurten saatavuushaasteiden ja rajallisen ajan ja muiden 

resurssien vuoksi haastattelujen määrä jäi yhteensä viiteen edustajaan. Edustajista 

kolme oli PS:sta ja kaksi SDP:stä. Haastateltu joukko on suppea, mutta laadullisen 

tutkimuksen kyseessä ollen aineiston avulla ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan 

ymmärtämään kansanedustajien sosiaalistumista eduskuntaan (Hirsjärvi ja Hurme 

2008, 59). 

Kaksi haastatteluista, yksi kummastakin puolueesta, tehtiin puhelimitse 

haastateltavien toiveen perusteella. Myös puhelimitse haastateltavat edustajat saivat 

tutkimuksen esittelyn ja haastattelukysymykset nähtäväksi etukäteen sähköpostitse. 

Toinen puhelimitse haastateltu edustaja oli perehtynyt lähetettyyn aineistoon 

etukäteen, toinen ei. Jälkimmäisessä tapauksessa haastattelu järjestettiin ex tempore 

tavoitettuani haastateltavan. Vaikka haastattelutilanteessa teoriaan liittyvästä 

sosiaalistumisen vaiheesta kerrottiin lyhyesti ennen kuhunkin teemaan liittyviä 

kysymyksiä, saattoi tutkimukseen ja kysymyksiin perehtymättömyys vaikuttaa 

hieman aiheen syvällisempään ymmärtämiseen ja täten kyseisen haastattelun antiin. 

Pyrin kuitenkin paikkaamaan perehtymättömyyttä käymällä teemoja ja kysymyksiä 

hieman täsmällisemmin läpi haastattelun kuluessa. Puhelinhaastattelu sopii 

parhaiten strukturoituihin haastatteluihin ja laadullisissa haastatteluissa sen 

heikkoutena on esimerkiksi vaikeus hahmottaa, ymmärsikö haastateltava 

kysymyksen (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 64). Tästä huolimatta toteutetuissa 

puhelinhaastatteluissa näkökulmia vaikutti tulevan laajemmin kuin 

sähköpostihaastatteluissa. Hedelmällisin haastattelutapa olisi varmasti ollut 

kasvokkaisessa tapaamisessa tehty haastattelu, mutta sellaiseen ei ollut 
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mahdollisuutta. Puhelinhaastattelut, joiden kesto oli melko tarkkaan 30 minuuttia, 

nauhoitettiin. Kultakin haastateltavalta pyydettiin lupa puhelun tallennukseen ja 

kerrottiin tallennuksen säilytyksestä. Äänitiedostot säilytettiin tutkielman 

valmistumiseen saakka tutkielman tekijän tietokoneella sekä nauhurissa ja 

litterointitiedostot samaisella tietokoneella. Varmuuskopio litterointitiedostosta 

säilytettiin tutkielman tekijän yliopiston sähköpostissa. Kolme haastatteluista 

toteutettiin sähköpostitse. Alkuperäiset sähköpostihaastattelut säilytettiin yliopiston 

sähköpostissa, johon pääsy oli vain tutkielman tekijällä. Haastatteluviestit hävitettiin 

analyysin jälkeen. 

Haastattelukysymykset tein itse ja ne pohjautuivat käyttämäni teoreettisen 

viitekehyksen, organisaatioon sosiaalistumisen nelivaiheisen mallin vaiheisiin, 

muodostaen teemahaastattelun rungon. Haastattelurunko sisälsi teorian vaiheiden 

eli haastattelun teemojen sisällä myös melko täsmällisesti muotoiltuja, tarkentavia 

kysymyksiä, joiden avulla oli tavoitteena ja tarkoituksena saada yksityiskohtaisempaa 

tietoa kuhunkin teemaan eli sosiaalistumisen vaiheeseen liittyvistä piirteistä ja 

kokemuksista. Kysymysten sanamuodot sekä jossain määrin esitetyt kysymykset 

vaihtelivat tilanteen ja haastattelun toteuttamisen muodosta syntyvän tarpeen 

perusteella. Suunnittelemissani kysymyksissä pyrittiin välttämään suljettuja 

kysymyksiä laajemman tiedon saamiseksi. Kuhunkin teemaan liittyviä kysymyksiä oli 

kahdesta neljään kappaletta sekä lisäksi kolme avointa, teemojen ulkopuolista 

kysymystä. Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 66) mukaan teemahaastattelussa on 

tavallista, että myös haastateltava saattaa osallistua teemojen tarkentamiseen. Tämä 

näkyi myös tässä työssä, jossa haastateltavat veivät sosiaalistumiseen liittyvän 

henkilökohtaisten kokemustensa kuvailun yksityiskohtiin, joista en ulkopuolisena 

olisi voinut tietää mitään. Kaikkien haastateltavien kanssa sovittiin myös 

mahdollisuudesta esittää täydentäviä kysymyksiä, jos tarvetta analyysiprosessin 

myötä ilmenee. 

Haastatteluaineiston luotettavuus on riippuvainen haastateltavien valinnan lisäksi 

myös muun muassa haastatteluvastausten ja niiden litteroinnin laadusta (Hirsjärvi ja 

Hurme 2008, 185). Tulkitsen ettei vastausten kaunisteluun tai muuhun 

haastateltavien kommenttien epäaitouteen liittyvää luotettavuutta ole syytä epäillä. 

Vastaajat olivat tietoisia aineiston anonymisoinnista. Tämän lisäksi kysymykset tai 

vastaukset eivät sisältäneet nähdäkseni mitään arkaluontoista, provokatiivista aihetta 
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tai ketään loukkaavaa henkilökohtaista informaatiota. Kysymykset oli muotoiltu 

neutraalisti siten, että niissä tiedusteltiin nimenomaisesti edustajien kokemuksia ja 

näkemyksiä sekä havaintoja heidän sosiaalistumisprosessistaan, ei esimerkiksi 

puolueen kantaa tai julkista mielipidettä. Tätä taustaa vasten vastausten 

kaunisteleminen olisi ollut haastavaa tai se ei ainakaan olisi tuottanut hyötyjä tai 

etuja vastaajalle. Haastattelut litteroitiin haastattelijan toimesta tekstitiedostoiksi 

tuoreeltaan haastattelua seuraavana päivänä. Äänitiedostot litteroitiin lähes sanasta 

sanaan, kirjoittamatta taukoja, äänensävyjä, naurahduksia ja niin edelleen. Jonkin 

verran myös toistuvia täytesanoja jätettiin pois, koska ne eivät tuo lisäarvoa tämän 

tutkimuksen analyysiin. 

Kaikki haastatteluvastaukset koostettiin tuoreeltaan yhteen tekstitiedostoon teorian 

vaiheiden eli teemojen mukaisesti. Aineistot anonymisoitiin puoluetta ja 

kansanedustajauran pituutta lukuun ottamatta. Edustajat on koontitiedostossa 

koodattu Perussuomalaisten edustajiin A, B ja C sekä SDP:n edustajiin 1 ja 2 . Täten 

yksilöityä tietoa oli mukana enää puoluekanta sekä haastattelun toteutustapa 

erillisenä tietona. Avoimiin kysymyksiin liittyen oli myös tieto, onko edustaja ollut 

mukana esimerkiksi kuntapolitiikassa, mutta tämä ei ollut yksilöity tieto analyysissa. 

Kaikilla vastaajilla oli kokemusta kunnallispolitiikasta ja/tai muusta eduskunnan 

ulkopuolisesta puoluepolitiikasta. Tekstitiedosto säilytettiin tutkielman tekijän 

tietokoneella sekä varmuuskopio yliopiston sähköpostissa, joihin muilla ei ollut 

pääsyä. 

5.4 Laadullinen sisällönanalyysi 

Tämä pro gradu -tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 

Tarkasteltaessa kansanedustajien kokemuksia tutkimuksen kohteena olevasta 

aiheesta eli heidän sosiaalistumisestaan valittua teoreettista viitekehystä vasten, on 

laadullinen näkökulma toimiva. Laadullinen tutkimussuuntaus mahdollistaa tässä 

tutkittavan ilmiön syvällisemmän ymmärtämisen, nimenomaisesti sisällön laatuun, 

ei määrään keskittyen. Tällä avoimemmalla näkökulmalla voidaan mahdollisesti 

saada ilmiöstä selville enemmän uutta, haastavammin ennakoitavissa olevaa tietoa. 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastolliseen yleistykseen vaan kuvaamaan tai 

ymmärtämään tiettyä ilmiötä tai antamaan sille teoreettisesti mielekäs tulkinta 

(Tuomi ja Sarajärvi 2018, 73). Tutkimukseen olisin voinut ottaa mukaan 
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kvantitatiivisiakin elementtejä, jolloin menetelmät olisivat voineet tukea toisiaan, 

mutta pro gradu -työn luonteen ja resurssit huomioiden päädyin nyt toteutettuun 

valintaan. 

Analysoin tätä tutkimusta varten kerätyn haastatteluaineiston laadullisella 

sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, joka sopii 

käytettäväksi kaikissa laadullisen tutkimuksen tutkimusperinteissä (Tuomi ja 

Sarajärvi 2018, 78). Analyysin perusteena toimii organisaatioon sosiaalistumisen 

nelivaiheinen malli eli teoria ohjaa analyysia. Teorian ohjatessa analyysia on kyseessä 

deduktiivinen päättely eli teorialähtöinen laadullinen sisällönanalyysi. 

Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä ilmiöstä ennalta tiedossa olevat seikat 

määrittelevät sen, miten tutkittava ilmiö määritellään. (Tuomi ja Sarajärvi 2018) Jo 

aineistonkeruuta varten suunnitellut haastattelun teemat ja edelleen teemojen alle 

sijoitetut kysymykset pohjautuvat teoreettiseen viitekehykseen eli ne on teorian 

pohjalta rakennettu. Teorian neljän teeman lisäksi mukana on lisäteema, joka tulee 

aineistosta. Käytettyyn teoriaan peilaamalla, pyrin osoittamaan kansanedustajien 

eduskuntaan sosiaalistumisen etenemistä ja vertailemaan kahta erilaista puoluetta 

toisiinsa sen suhteen. Vahvasta teoriataustasta huolimatta mukana on myös 

aineistolähtöisyyden elementtejä sikäli, että teen päätelmiä myös aineistosta käsin. 

Haastatteluaineiston analyysin aloitin jo aineiston keruuvaiheessa, vastauksia, 

kokemuksia ja näkökulmia pohdiskellen sekä vastausten keskinäisiä eroja ja 

yhtäläisyyksiä punniten. Tämä on tavanomainen piirre laadullisessa analyysissa 

(Hirsjärvi ja Hurme 2008, 136). Luin keräämääni ja litteroimaani kokonaisaineistoa 

läpi lukuisia kertoja pohtien sitä teorian vaiheiden valossa sekä puolueiden välisiä 

mahdollisia eroja etsien ja punniten. Ellei aineistoa ole pohdiskeltu sen 

keruuvaiheessa, kehotetaan siihen ryhtymään mahdollisimman pian, jotta 

esimerkiksi mahdolliset aineiston täydennykset ovat helpommin tehtävissä (Hirsjärvi 

ja Hurme 2008, 135). Aineiston täydennystarvetta ei tullut ilmi. 

Aineisto säilytettiin melko alkuperäisenä liittyen litteroinnin sisällölliseen 

tarkkuuteen sanojen suhteen. Tuloksissa käytetyistä lainauksista poistin kuitenkin 

esimerkiksi ylimääräisiä täytesanoja ja korjasin jonkin verran kirjoitusvirheitä sekä 

anonymisoin yksilöitäviä tietoja. 



43 
 

Teknisesti olin kerännyt aineiston alun perin teorian vaiheiden eli teemojen 

puitteissa, ja siten se oli myös teemojen mukaisesti järjestetty, mutta lisäksi siitä 

tiivistettiin ydinsanomat ja jätettiin teorian ulkopuoliset asiat pääosin pois, vaikka ne 

olivatkin hyvin kiinnostavia. (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 136) Hankittua aineistoa 

lähestyttiin teorian näkökulmasta, mutta siitä heräsi myös uusia ajatuksia. Etsin 

haastatteluaineistosta teorian vaiheittain eli teemoittain analyysiyksiköitä, joina 

toimivat kansanedustajien kuvaukset kunkin sosiaalistumisen vaiheen 

ominaispiirteiden sisällöstä sekä heidän kuhunkin vaiheiseen liittyvistä 

kokemuksistaan. Merkitsin haastatteluaineistoon vastauksista tunnistamani ja 

olennaisiksi katsomani teemaan liittyvät sekä teoriaa vastaavat, merkitykselliset 

analyysiyksiköt vaiheittaisin värikoodein. Tunnistaessani toiseen teemaan liittyvän 

analyysiyksilön, jonkin toiseen teemaan annetun vastauksen joukosta, poimin ja 

siirsin sen sopivamman teeman analyysiyksiköiden joukkoon. 

Värikoodatuista analyysiyksiköistä muodostettiin kutakin teemaa vastaava 

yhteenveto taulukkomuotoon kuitenkin siten, että vastaajat ja puolueet kyettiin 

erottelemaan. Tämä tiivistäminen selkeytti ja helpotti teemaan liittyvien 

ydinhavaintojen hahmottamista ja käsittelyä, jonka pohjalta aloin muodostaa 

täsmällisempää analyysia, tulkinnan ja johtopäätösten muodostamiseksi, asetettujen 

kysymysten sekä teorian valossa. Yksittäisten anonymisoitujen edustajien teemoista 

sanomat seikat olivat loppuun saakka eroteltavissa puolueiden sisällä, jotta 

mahdollistin niiden käytön ja oikeellisuuden luotettavasti tuloksissa esimerkkeinä 

edustajien ilmaisemista kokemuksista. (Hirsjärvi ja Hurme 2008, 137) 

Seuraavassa vaiheessa analysoin kunkin yksittäisen teeman sisältöä 

puoluekohtaisesti muodostaen siitä yhteenvetoa eli synteesiä. Muodostin 

teemakohtaista synteesiä myös kokonaisuutena sekä puolueita keskenään vertaillen. 

Toteutin nämä jokaisen teeman kohdalla sosiaalistumisprosessin ja viitekehyksen 

vaiheiden mukaisesti edeten. Vaiheiden päätteeksi tein teemoista eli koko 

sosiaalistumisprosessista yhteenvedon sekä puolueittain että kokonaisuutena ja 

vertailin puolueita keskenään teorian puitteissa, tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. 

Muodostin synteesin, joka on rakentunut tämän tutkimuksen aineiston pohjalta 

tehdystä analyysistä. Lisäksi toin esille aineistosta muutamia teorian ulkopuolisia 

tälle tutkimukselle olennaisia havaintoja. 
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6 Tulokset 

Tulokset esitellään organisaatioon sosiaalistumisen vaihemallin vaiheittain 

sosiaalistumisen prosessin tarkastelussa. Tutkimustehtävän pohjalta ja 

tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi tuloksia tarkastellaan puolueittain tässä 

tutkimuksessa käytössä olleen aineiston valossa. Mikäli tuloksiin liittyen on ollut 

epäselvää mihin vaiheeseen löydös täsmällisemmin kuuluu, olen pyrkinyt 

sijoittamaan sen vaiheeseen, johon se perustellen paremmin sopii. Vaiheiden 

käsittelyn jälkeen, alaluvussa 6.5 esittelen tuloksia, jotka eivät kuulu täsmällisesti 

tiettyyn vaiheeseen vaan ovat luoteeltaan aineistosta nousseita sosiaalistumiseen 

liittyviä havaintoja tässä tutkimuksessa. 

6.1 Ennakointi 

Ennakointivaiheessa eli ennen organisaatioon tuloa Perussuomalaisten edustajien 

ennakko-odotukset vaihtelivat laajuudeltaan. Aineistossa Perussuomalaisten 

mainitsemat ennakko-odotukset organisaatioon ja siinä työskentelyyn liittyen 

koskivat esimerkiksi työn yksinäisyyttä ja itsenäisyyttä edustajan roolin 

yksilöllisyytenä, tehtävän vastuullisuutta, organisaation hyvää työskentelyilmapiiriä, 

poliittisen toiminnan pitkäjänteisyyttä, suurta työmäärää ja kiirettä usein esimerkein, 

ajan tasalla olon painetta, omien työskentelyasenteiden ja -tapojen vaikutusta 

organisaatiossa toimimiseen ja vaikuttamiseen sekä eduskuntaryhmätyöskentelyn 

tiiviyteen. Organisaatioon ja siellä työskentelyyn ynnä muihin ominaispiirteisiin 

liittyvät ennakko-odotukset olivat edustajien mukaan syntyneet työelämän, aiemman 

eduskunnan ulkopuoliseen poliittiseen toimintaan osallistumisen myötä ja sen myötä 

syntyneiden poliittisten verkostojen kautta. 

Odotin työn olevan jatkuvaa perehtymistä asioihin, jatkuvaa kentän 
kiertämistä varsinaisen valiokunta- ja istuntotyöskentelyn sekä muut 
eduskuntatyön ohella, tiivistä yhteistyötä oman eduskuntaryhmän kanssa, 
jatkuvaa ajanpuutetta sekä ”täysillä juoksemista”, jotta pysyy ajantasalla 
tai mielummin poliittisen askeleen muita puolueita edellä. Lisäksi 
käsitykseni siitä, että politiikka on maratonlaji, on ollut hyvin selvä koko 
ajan. (PS) 

Odotukset perustuivat oman poliittisen verkostoni kautta saamaani 
tietoon sekä poliittiseen kokemukseeni. (PS) 

 



45 
 

Perussuomalaisten joukosta ei tullut esille ennakko-odotuksia, joiden mukaan 

kukaan olisi pyrkinyt muuttamaan järjestelmää tai organisaatiota. Odotukset omista 

vaikutusmahdollisuuksista ja pyrkimyksistä vaikuttaa organisaation kautta koskivat 

kaikilla omia, edustajien henkilökohtaisesti tärkeiksi kokemiaan kiinnostuksen 

kohteita, substanssiaiheita, joihin he halusivat kansanedustajina olla vaikuttamassa. 

Nämä odotukset olivat syntyneet kunkin edustajan omasta työ- ja 

kokemushistoriasta. Kaksi kolmesta ilmaisi tavoitelleensa tiettyä valiokuntaa 

odotuksensa pohjalta.  

Aineistosta ei noussut odotuksia, joiden mukaan tulokkaat olisivat odottaneet 

organisaation pyrkivän vaikuttamaan heihin, heidän toimintaansa tai tärkeiksi 

kokemiinsa ja ajamiinsa asioihin. Eräs edustaja tosin mainitsi puolueisiin liittyvän 

ennakkokäsityksen, jonka mukaan hänen puoluevalintansa taustalla oli käsitys uuden 

edustajan mahdollisuudesta edistää haluamiaan asioita helpommin PS:ssa kuin 

muissa puolueissa. 

Puolue valikoitui sen perusteella, että koin Perussuomalaisten olevan 
tuoreempi puolue, jossa ei ole aikojen saatossa muodostuneita 
”ukkokerhoja”, jotka tyrmäävät uusien poliitikkojen ajatukset periaatteella 
”koska aina ennenkin on tehty näin”. (PS) 

Myös SDP:n tähän tutkimukseen osallistuneilla edustajilla oli hyvin vähän 

tiedostettuja ennakko-odotuksia organisaatioon ja sen työnteon arkeen, työmäärään, 

epämuodollisiin sääntöihin ynnä muuhun liittyen. Lausutut odotukset liittyivät 

esimerkiksi valiokuntatyöhön ja sen mielenkiintoisuuteen, täysistuntojen 

olennaisuuteen sekä kiireeseen. Yksi vastaaja pohti odotusten 

muodostumattomuuden syynä muun muassa sitä, ettei tiedä keiden kanssa töitä 

tehdään, jos tullaan valituksi eli jo ennakointivaiheessa hänellä oli mukana vahvasti 

sosiaalinen aspekti. Organisaatioon ja sen arkeen liittyvät odotukset olivat vastaajien 

mukaan muodostuneet puolueen, median, äänestäjien, vaalipiirin sekä keskusteluista 

tuttujen aiemmin kansanedustajana toimineiden kanssa. 

Niin kuin ne ennakkoajatukset ja -oletukset niin ne on tosi kaukaisia ja 
niitä on tosi vähän… (SDP) 

SDP:n edustajat eivät niin ikään ilmaisseet ennakkoajatuksia järjestelmän, 

organisaation tai sen rakenteiden muuttamispyrkimyksistä. Organisaation kautta he 

odottivat voivansa edistää tärkeiksi kokemiaan substanssiasioita. Puolueen 
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edustajien vastauksissa ilmaistiin omien mielenkiinnon kohteiden ja 

edistämispyrkimysten rinnalla myös halu edistää puolueen ja vaalipiirinkin 

hankkeita. Nämä odotukset olivat syntyneet edustajien työ- ja kokemushistoriasta, 

puolueen arvoista ja vaaliohjelmasta sekä muilta viiteryhmiltä kuten äänestäjiltä ja 

kotikunnasta. 

…ne on niitä xxx asioita tai sit ne on sen työn kautta tulevia xxx liittyviä 
asioita tai sit ne tulee sieltä oman puolueen kautta. (SDP) 

Vaaliohjelma, puolueen arvot, työhistoria ja epäkohtien esille nouseminen 
kuntalaisten palautteista, kaupungin edunvalvonnan tavoitteet, omat 
kokemukset. (SDP) 

Vastanneet SDP:n kansanedustajat eivät omanneet ennakko-odotuksia organisaation 

heihin tai heidän toimintatapoihinsa tai prioriteetteihinsa kohdistamista muutos- tai 

vaikutuspyrkimyksistä. 

Ei ollut. (SDP) 

6.2 Kohtaaminen 

Haastattelujen toteutushetkellä edustajat olivat olleet kansanedustajina, eli 

kohtaamisvaiheen alkamisesta oli kulunut, yli kolme vuotta. Kohtaamisvaiheelle 

leimallisia tiedostettujen ja tiedostamattomien ennakko-odotusten sekä 

organisaation todellisuuden välisiä poikkeamia ja niiden aiheuttamia teoriassa 

kuvattuja ’realiteettishokkeja’ koettiin Perussuomalaisten tutkimukseen osallistujien 

kertoman mukaan vain vähän. Yllätyksellisenä koettiin muun muassa kansalaisten 

yhteydenottojen suuri määrä, joka oli edustajalle mieluisa yllätys. 

Kyl mä oon yllättyny ehkä siitä, että kuin paljon ihmiset ottaa yhteyttä. … 
Tosi positiivinen yllätys. (PS) 

Monien odotusten koettiin olleen todellisuutta vastaavia. Nämä odotukset liittyivät 

esimerkiksi työn itsenäisyyteen, työn määrään sekä kuormittavuuteen, myönteiseen 

työskentelyilmapiiriin, substanssiosaamisen korostumiseen sekä itsestään 

huolehtimisen tärkeyteen. 

Tunnollisen edustajan järkyttävä työmäärä, työläs lainvalmistelu, 
substanssiosaamisen korostuminen, oman eduskuntaryhmän yhteistyö, 
itsestään huolehtimisen tärkeys. Lähes kaikki osui hyvin tai kokonaan 
oikeaan. (PS) 
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Apua puolueen vastaajien joukossa ilmaistiin tarvitun täysin uusina asioina lähinnä 

käytännön työympäristöön, teknisiin laitteisiin, apuvälineisiin ja sovelluksiin sekä 

niiden hyödyntämiseen liittyen. Työ ja siihen liittyvät käytännöt ilmaistiin opittavan 

tekemällä, kullekin soveltuvalla tavalla, edustajan roolin muotoutuessa jokaiselle 

oman näköisekseen. 

Kyl mä ainaki tarttin aluks apuu, et miten ne kaikki vehkeet toimii. (PS) 

Jokainen edustaja on erilainen. Omalta osaltani voi todeta, että työn oppii 
tekemällä ja kukin omalla tavallaan. (PS) 

Uuden työympäristön ja sen todellisuuden kohtaamisessa syntyvää epävarmuutta 

pyrittiin ratkaisemaan PS:n joukossa aktiivisesti itse. Keskeistä tämän aineiston 

perusteella vaikutti olevan edustajien oma asenne ja aktiivisuus heidän pyrkiessään 

sopeutumaan uuteen organisaatioon. Mitään viitteitä sosiaalistumisen 

painostamiseen organisaation tai muiden tahojen suunnalta ei tästä 

haastatteluaineistosta noussut. 

Uudet edustajat pyysivät apua ja hakivat tietoa itse aktiivisesti avustajiltaan, 

eduskunnan työntekijöiltä, toisilta edustajilta sekä omasta eduskuntaryhmästä että 

sen ulkopuolelta esimerkiksi valiokunnista, kokemansa tarpeen mukaan. Edustajien 

välillä oli jonkin verran eroa siinä, kuinka laajalta ja millaiselta joukolta tai tahoilta 

apua ja tukea pyydettiin. Kaikki mainitsivat eduskunnan tarjoaman perehdytyksen 

sekä muita organisaation ja eduskuntaryhmän koulutuksia. Yleisesti avun pyytämisen 

kynnyksen kerrottiin olevan matalalla, apua olevan hyvin ja helposti saatavilla 

kaikissa asioissa ja esimerkiksi virkamiesten olevan hyvin ystävällisiä ja avuliaita. 

Maininnan sai myös hyvä työskentelyilmapiiri. 

Hankin tietoa eduskuntatyöstä avustajan kautta, virkamiehiltä ja toisilta 
edustajilta. Virkamiehet ovat ystävällisiä ja avuliaita, joten heiltä on 
helppo kysyä neuvoa. (PS) 

[organisaatiolta] Todella hyvää tukea, niinku silloin aluks oli, kutsuvat 
sinne ja tänne ja tonne et opitaan. (PS) 

Kohtaamisvaiheessa tunnistetaan myös tulokkaan rooliin liittyviä kykyjä ja vaiheen 

tapahtumat ja kokemukset vaikuttavat tulokkaan suhtautumiseen organisaatioon 

pitkällä aikavälillä. Haastatteluaineiston perusteella edustajat saivat sosiaalistumisen 

käyntiin pian omalla aktiivisuudellaan, osoittamalla kiinnostusta ja osaamista 

tiettyihin substanssiaiheisiin liittyen eduskuntaryhmän sisällä. Perussuomalaisten 



48 
 

kiinnostuksen ja osaamisen eli erikoistumisen kohteet huomioitiin heidän 

sijoittumisessaan esimerkiksi valiokuntatehtäviin. 

Mä oon kova liputtamaan xxx puolesta. Pääsin [asiaa käsittelevään] 
valiokuntaan. (PS) 

Yli kolme vuotta kohtaamisvaiheen alkamisesta, edustajien suhtautuminen 

organisaatioon vaikutti myönteiseltä. Edustajien kohtaamisvaiheessa kokemat 

tapahtumat ja kokemukset näyttävät vaikuttaneen heidän suhtautumiseensa siten, 

että kokonaiskuva organisaatiosta on muodostunut myönteiseksi pitkällä aikavälillä. 

Eduskunnassa se henkilökunta ni se on tosi hyvin hoidettu 
hallintojohtajasta lähtien … mä tykkään siitä et pääsihteeriltä saa aina 
apua …, ihan siivoojast lähtien … kaikki on tosi motivoitunu siihen 
hommaan ja on yhteinen päämäärä. Mul on semmonen fiilis. Ei oo mitään 
siis pahaa sanottavaa. (PS) 

Organisaatioon liittyviä kriittisiä lausuntoja ei aineistossa heidän vastaustensa 

joukossa ollut. 

SDP vastaajat kokivat tienneensä kansanedustajan työn perusymmärryksestään 

huolimatta eduskunnan arjesta ennakkoon vähän. Tiedostettujen ja 

tiedostamattomien odotusten sekä organisaatiossa kohtaamiensa realiteettien välillä 

oli runsaasti eroja. 

… se kattoi varmaan noin 50% siitä, millaista kansanedustajana 
työskentely oikeasti on. (SDP) 

Kohtaamisvaiheessa vastaan tulleita odotusten ja realiteettien välisiä eroja ja 

yllätyksiä koettiin muun muassa työn määrään ja vaativuuteen sekä kiireeseen, 

osittain valiokuntatyöskentelyyn, kirjoittamattomiin sääntöihin, kansanedustajan 

roolin yksilöllisyyteen sekä myönteiseen yhteishenkeen, työilmapiiriin ja saatavilla 

olevaan apuun ja tukeen liittyen. 

Työ on hektisempää ja kokonaisvaltaisempaa mitä osasin odottaa. Se, että 
ei ole työaikaa on tullut selvästi käytännössä esille ja päiville tulee paljon 
pituutta. (SDP) 

Edustajien odotusten mukaisesti realisoituneita seikkoja olivat esimerkiksi 

valionkuntatyöskentelyn antoisuus, yhteistyö ja avun saanti, mutta niihin liittyvät 

odotukset ylittyivät kohtaamisvaiheessa. Myös avustajan roolin odotettiin olevan 

merkityksellinen. Kaikki käytännöt olivat edustajille uusia ja niiden oppimiseen 



49 
 

koettiin kuluneen odotettua enemmän aikaa. Apua kaivattiin käytännön arjen uusin 

tilanteisiin sekä kirjoittamattomien sääntöjen ja toimintatapojen omaksumiseen. 

Apua on ollut aina saatavilla ja yhteistyö on toiminut hyvin. Avustajan 
rooli on ollut merkityksellinen, etenkin alkukaudesta. Luettavaa on todella 
paljon ja aikaa menee todella paljon koneella. Kaikki käytännöt olivat 
uusia ja niiden oppiminen vei enemmän aikaa mitä luulin. (SDP) 

Myöskään SDP:n edustajat eivät aineiston mukaan kokeneet organisaation tai 

muidenkaan tahojen painostavan heitä sosiaalistumiseen, mutta eduskunnan 

panostus ensimmäisen kauden edustajille järjestettynä perehdytyksenä 

oheismateriaaleineen sai kehuja, kuten myös koettu arvostus ja ystävällisyys. 

…oikeesti valtava arvostus sitä kansanedustajaa kohtaan ja 
kansanedustajan instituutiota kohtaan ni kyl sen muistan vielä erityisen 
hyvin ihan sieltä ensimmäisten viikkojen ajalta, että kuinka siihen on 
panostettu, että kuinka sut ajetaan sisään siihen organisaatioon niin, sen 
muistan kyllä erittäin leimallisesti ja se ennakko-odotuksiin nähden se 
semmonen kuinka ystävällisiä kaikki eri puolueittenki ihmiset on ja just se 
semmonen kohteliaisuus siellä kaikessa… (SDP) 

Haastatellut edustajat lähtivät ratkaisemaan uuden työympäristön kohtaamisessa 

syntynyttä epävarmuutta aktiivisesti itse yllä mainitun organisaation tarjoaman 

perehdytyksen sekä eduskuntaryhmän tukihenkilön lisäksi. Aktiivinen pyrkimys 

sosiaalistumiseen näkyi esimerkiksi avun ja tiedon etsimisenä ja pyytämisenä 

kollegoilta, erityisesti muilta ensimmäisen kauden kansanedustajilta vertaistuen 

muodossa sekä ryhmäkanslian väeltä, eduskunnan virkamiehiltä ja erityisen paljon 

avustajilta. Edustajien välillä ei ollut suuria eroja siinä, mistä he apua pyysivät. Myös 

tämän puolueen edustajille avun ja tuen pyytämisen kynnys tuntui olevan matalalla, 

avun saatavuutta kuvattiin helpoksi, nopeaksi ja laajaksi, aiheessa kuin aiheessa. 

Eduskunta on organisaationa sellanen, että mitä sä ikinä haluat tietää ni 
oot niitten maan parhaitten asiantuntijoitten kanssa koko ajan tekemisissä 
ni aina saat tiedon, jos sellanen vaa on olemassa. (SDP) 

Tulokkaan rooliin liittyvien kykyjen tunnistamista kohtaamisvaiheessa havaittiin 

myös SDP:n edustajilla. Vastaajat kokivat tulleensa erikoisosaamiseensa liittyvien 

mielipiteidensä ja havaintojensa suhteen nopeasti kuulluksi ja kokivat niiden pohjalta 

nostetut havainnot huomioiduksi sekä puolueen että valiokuntaympäristön 

puitteissa. 
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Valiokunnissa omat mielipiteet ja havainnot otettiin heti huomioon ja 
myös eduskuntaryhmässä. Etenkin xxx:en liittyvissä keskusteluissa oma 
työkokemus ja sen pohjalta nostetut havainnot huomioitiin hyvin. (SDP) 

Haastatteluaineistojen perusteella organisaatio on onnistunut kohtaamisvaiheen 

tapahtumien ja kokemusten kautta luomaan myös SDP:n edustajille myönteisen 

suhtautumisen organisaatioon pitkällä aikavälillä. Lausunnot organisaation 

toiminnasta ja kohtaamisista olivat myönteisiä. 

6.3 Sopeutuminen 

Perussuomalaiset kokivat, että heidän oma aktiivinen toimintansa ja sen kautta 

osoittamansa osaaminen, johtivat heidän huomioimiseensa ja kuulluksi tuloon 

organisaation toiminnassa ja verkostoissa. Sopeutumisvaiheessa muodolliset 

toimintatavat ovat jo tuttuja ja voidaan keskittyä paremmin varsinaiseen 

organisaation toimintaan osallistumiseen. Perussuomalaiset kuvaavat 

haastatteluaineistossa esimerkiksi rohkaistuneensa tuomaan esille mielipiteitään ja 

erityisesti omaan osaamisalueeseensa liittyviä seikkoja, tulleensa tutummaksi 

esimerkiksi muiden samaan valiokuntaan kuuluvien kanssa sekä osoittaneensa 

työskentelevänsä ja sitoutuneensa asioiden eteen. 

Kyl tosi herkäl korval kuuntelee ja niin et pystyy tuomaan itseään esiin. 
(PS) 

Esille nousi luottamuksen syntyminen. Organisaation ihmissuhdeverkostojen osaksi 

tulemista sekä kuvatun kaltaista organisaation toimintaan osallistumisen 

lisääntymistä kuvattiin tapahtuneen niin eduskuntaryhmässä, valiokunnissa kuin 

istuntosalissakin. 

Silloin myös työni ja sitoutumiseni oli muutoinkin huomattu ja minuun 
alettu luottaa hyvin vahvasti niin eduskuntaryhmässä kuin puolueessakin. 
(PS) 

Yksi edustajista ei kokenut varsinaisesti muuttaneensa omaa toimintaansa vaan koki 

muutoksen tapahtuneen muiden edustajien kanssa tutustumisen myötä. Muiden 

edustajien tapaan hän koki kuitenkin ihmissuhdeverkostoihin ja toimintaan 

osallistumisen muutoksen olevan selvästi yhteydessä osoittamaansa tietoon ja 

käytännön kokemukseen eli erikoistumiseen, jota hänellä tietyistä, käsiteltävistä 

asioista oli. 
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Pyrkimättä muuttamaan mitään omassa toiminnassa, oli huomattavissa 
ajan kuluessa muutos huomioonottamisessa. Kun esimerkiksi 
valiokuntatyössä tuli tutummaksi muiden jäsenten kanssa, huomasi 
muutoksen varsinkin niiden asioiden kohdalla, joista itsellä on käytännön 
kokemusta pelkän teoriatiedon lisäksi. (PS) 

Kaikki Perussuomalaisten edustajat kokivat olevansa sopeutumisstrategialtaan 

sisällön uudistajia. He eivät pyrkineet uudistamaan kansanedustajan roolia ja 

instituutiota tai toisaalta pyrkineet vain sulautumaan uuteen rooliinsa ja 

tilanteeseensa omaksumalla siihen liittyviä sääntöjä ja sisältöjä sellaisenaan, 

vallitsevan olotilan säilyttäen. Heidän puheessaan tuli esille sopeutuminen, joka 

käsittää sisällön uudistamista, toiminnan tehostamista ja vaikuttavuuden 

parantamisesta sekä omassa että eduskuntaryhmän toiminnassa esimerkiksi 

lisääntyneen tiedon sekä uusien aineistojen ja ideoiden myötä. 

Oman ja ryhmän toiminnan tehostaminen ja vaikuttavuudessa 
parantaminen ovat minulle tärkeitä. (PS) 

Sopeutumisvaiheeseen liittyviä piirteitä organisaation toimintaan ja 

ihmissuhdeverkostoihin osallistumisesta näkyi SDP:n tähän tutkimukseen 

osallistuneiden kansanedustajien haastatteluaineistossa samantyyppisten 

esimerkkien kautta kuin Perussuomalaisten edustajilla. Toinen edustaja koki 

tulleensa mielipiteineen ja havaintoineen kuulluksi sekä eduskuntaryhmässä että 

valiokunnissa. Tätä edelsi hänen mukaansa hänen aikaisemman työkokemuksensa 

kautta hankitun erikoistumisensa ilmitulo. 

Valiokunnissa omat mielipiteet ja havainnot otettiin heti huomioon ja 
myös eduskuntaryhmässä. Etenkin xxx:en liittyvissä keskusteluissa oma 
työkokemus ja sen pohjalta nostetut havainnot huomioitiin hyvin. (SDP) 

Toinen edustaja toi esille myös tässä vaiheessa havaitsemansa kansanedustajan 

roolin ja työn ”yksinäisyyden” eli sen, kuinka jokaisella edustajalla on omat 

agendansa ja erikoistumisalueensa eli erilainen rooli, ja kuhunkin aihealueeseen ja 

niihin kuuluvien asioiden edistämiseen liittyen tarvitaan usein erilaisia 

yhteistyökumppaneita ja verkostoja. 

Kukaan muu ei ole juuri niillä samoilla agendoilla tekemässä sitä työtä 
kuin sää oot. (SDP) 

Hän nosti esille luottamuksen luomisen tärkeyden, moninaisiin verkostoihin ja 

yhteistyösuhteisiin pääsemisen edellytyksenä. Luottamusta saadaan hänen mukaansa 
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rakennettua ja epävirallisiin ihmissuhdeverkostoihin, jopa sisäpiireihin voidaan 

päästä nopeastikin, mutta se edellyttää omaa aktiivista osoitusta siitä, että on todella 

perehtynyt asiaan ja on halukas tekemään sen eteen töitä. Osoittamalla osaamista, 

aktiivisuutta ja luottamusta saa arvostusta ja edelleen tehtäviä ja vastuita. 

Sä pääset kyllä hyvinkin nopeesti niihin, jos sää vaan ite omalla 
toiminnalla näytät sen, että sä oot tosissas ja että sä oot tähän asiaan 
perehtynyt ja sä tästä asiasta tiedät ja sä oot halukas sen eteen tekee töitä 
ni kyllä se huomataan ja kyllä sitä arvostetaan. (SDP) 

Sosiaalistumisen edetessä tietoisuus ja tilannetaju erilaisista ihmissuhdeverkostoista 

ja epävirallisista normeista näytti lisääntyvän. Tämä liittyi esimerkiksi kykyyn havaita 

mitä kautta asioita kannattaa kulloinkin edistää, verrattuna esimerkiksi viralliseen 

reittiin. 

Kenelle sun kannattaa just mistäkin asioista puhua ja mitä kautta mikäkin 
asia aidosti etenis, vaikka sä tietäisit sen muodollisuuden niin se ei 
välttämättä ollenkaan etene sitä kautta. Vaikka sä oisit johonkin tiettyyn 
ministeriin yhteydessä mutta sit kun sä vietkin sen jotain muuta kautta ja 
se tulee sille ministerille ni se voi edetä paljon nopeemmin. Siinä on niinku 
monta tietä. (SDP) 

Edustajat näyttävät tarvitsevan sosiaalistumista voidakseen edistää haluamiaan 

asioita, mikä saanee heidät pyrkimään sitä kohti, riippumatta siitä haluavatko he 

esimerkiksi muutoin osaksi ihmisyhteisöjä. 

Haastattelemani SDP:n kansanedustajat olivat melko samoilla linjoilla 

sosiaalistumisstrategiastaan kuin PS:n edustajat. Toinen koki sopeutumistapansa 

olevan säilyttämisen ja sisällön uudistamisen välimaastossa. Toinen sen sijaan koki 

vahvasti olevansa sisällön uudistaja. 

Ehdottomasti se sisällön uudistaminen. Toimintatapojen parantaminen. 
(SDP) 

6.4 Vakauttaminen 

Tässä tutkimuksessa Perussuomalaisten edustajat kokivat omaksuneensa ja 

sisäistäneensä kansanedustajan identiteetin ja roolin, eli sosiaalistuneensa 

eduskuntaan vaihemallin puitteissa, hyvin eri aikojen kuluttua. Eräs edustaja koki 

tämän jo puolen vuoden kuluttua. Kahden muun edustajan oman näkemyksen 

mukaan tämä tapahtui heillä ensimmäisen ja toisen edustajavuoden taitteessa ja noin 

kahden edustajavuoden jälkeen. Myös kuvaillun roolin sisäistämisen jälkeisessä 
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roolin vakauteen liittyvissä kokemuksissa oli eroja puolueen kansanedustajien 

kesken. Yksi edustajista ei kokenut tunteneensa roolin ulkopuolisuutta 

sosiaalistuttuaan. Toinen edustaja oli kokenut roolin ulkopuolisuutta harvoissa 

eksakteihin asioihin liittyvissä tilanteissa, joissa hän ei osannut esimerkiksi vastata 

kansalaisilta tulleisiin kysymyksiin. Hän ratkaisi tilanteen pyytämällä apua. Kolmas 

edustaja ilmaisi roolin ulkopuolisuuden tunteen olevan tavallinen eduskunnassa, 

liittyen sosiaaliseen ympäristöön. 

Ulkopuolisuudentunne on tuttu yleisesti eduskunnassa. Koen usein, että 
omat arvoni, järkähtämättömyyteni ja perehtyneisyyteni pelottavat muissa 
puolueissa eikä oikein tiedetä miten minuun pitäisi suhtautua. (PS) 

Tähän tutkimukseen osallistuneilla SDP:n edustajilla oli niin ikään eroa siinä minkä 

pituisen ajan kuluessa he kokivat omaksuneensa ja sisäistäneensä kansanedustajan 

identiteetin ja roolin. Toinen edustaja koki sosiaalistumisprosessin edenneen tähän 

vaiheeseen noin vuoden kuluessa. 

Kyllä siihen meni varmaankin lähes se ensimmäinen vuosi ennen kuin olin 
sinut omassa työssäni ja roolistani. (SDP) 

Toinen edustaja pohti tämän tapahtuneen viimeisimmän vuoden sisällä. 

…varmasti voi sanoa niin että…se tilanne on sillai, sulla on just ne omat 
luotetut ihmiset ja sä tiedät kenenkä kanssa sä voit mistäki ja just tää 
vaikka epävirallisen tiedon ja verkostojen vahvistuminen on nimenomaan 
tapahtunu ehkä viimesimmän vuoden aikana. (SDP) 

Toinen SDP:n edustaja oletti tunteneensa roolin ulkopuolisuuden tunteeseen liittyviä 

tunteita, mutta ei nimennyt tilanteita, joissa näin oli kokenut. Toinen haastateltu 

pohti roolin ja siihen sekä edustajan työhön liittyvien tilanteiden olevan yleisesti niin 

yllättäviä ja monipuolisia, että kokemus roolin ulkopuolisuudesta kuuluu edustajan 

työhön eikä kokenut tunnetta varsinaisesti roolin ulkopuolisuuden tunteeksi. 

…niitä tilanteitahan tulee siis vähän väliä, siis kaikenlaisia, mutta se, että 
mikä olis että se ei kuulu siihen ni en mä oikeestaan koe niin. Et kyl mä 
ajattelen, että tässähän voi tulla mitä vaan yllättävää koko ajan mut se 
kuuluu taas sitten tän tehtävän luonteeseen. (SDP) 

Tutkimukseen osallistuneet edustajat sosiaalistuivat esimerkkiensä perusteella 

organisaatioon hyvin. Kukaan osallistujista ei kuitenkaan tuonut esille viitteitä siitä, 

että sosiaalistumisen myötä koettaisiin äänestäjäkunnasta erkaantumista. 
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6.5 Vaihemallin ulkopuolisia havaintoja  

Haastatteluaineisto sisälsi useita kommentteja, joissa pohdittiin kuluneen, monin 

tavoin poikkeuksellisen vaalikauden mahdollista vaikutusta sosiaalistumisprosessiin 

sen vakauden ja keston puitteissa. Osa haastatelluista edustajista, puolueesta 

riippumatta, pohti esimerkiksi koronan vuoksi rajoitettujen paikalla olojen tehneen 

sosiaalistumisesta haastavampaa. 

Sit haastava on ollu tää kausi ku se korona viel siihen ku saatiin olla sillon 
ja tällön paikalla. (PS) 

Eräs SDP:n edustaja pohti kauden laajan poikkeuksellisuuden vaikutusta 

sosiaalistumiseen: 

…nyt on ollu hyvin poikkeuksellinen kausi ja just se että mikä on sitä 
normaalia niin me ensimmäisen kauden kansanedustajathan ei olla aidosti 
oltu normaalissa ku ensimmäinen puoli vuotta, koska sitten tuli jo 
pääministerinvaihdokset, sitten korona ja nyt tää Ukrainan sota. Ni mehän 
ollaan kaiveltu niin paljon sellaisia täysin epänormaaleja toimintatapoja ja 
lakeja esiin mitä ei oo vuosikymmeniin tarvittu niin se tekee sillai oman 
erikoisuutensa että aika paljon me ollaan puhuttu ensimmäisen kauden 
kansanedustajien kanssa siitä että me ei tiedetä varmaan vieläkään siitä 
tavallisesta kansanedustajan elämästä kovinkaan paljon, mutta sitten taas 
käännettynä, että emmehän me voi tietenkään tietää myös tulevaisuudessa 
mikä se kansanedustajan rooli on… Tää on meille normaalia, että 
kaikenlaista ihmeellistä tapahtuu. (SDP) 

Huolimatta puolueiden erilaisuudesta sekä keskenään että yhdenmukaisuudessa 

poliittiseen järjestelmäämme nähden, molempien puolueiden edustajien keskuudessa 

koettiin puolueen helpottaneen sosiaalistumista ja olleen avuksi siinä. 

Perussuomalaisten ryhmässä puolue koettiin myönteisenä tekijänä sosiaalistumisen 

edistämisessä. Puolueesta sai apua sekä tukea ja puolueessa suhtauduttiin hyvin ja 

arvostavasti, mikä koettiin merkitykselliseksi, arvokkaaksi ja hyödylliseksi 

eduskuntatyössä. 

Kyl mä sen koen erittäin tärkeenä. Kyl se on mua auttanu et niin ku mä 
kerroin et siel on kokeneempii kollegoja, jotka niinku tietää. Et kyl mä 
koen et on ollu erittäin paljon hyötyy. (PS) 

SDP:n vastaajat kokivat puolueen helpottaneen työn aloittamista eduskunnassa ja 

omaavan keskustelevan sekä avoimen kulttuurin. Myös puolueen eduskuntaryhmän 

suuri koko koettiin työn helpottamista edistävänä tekijänä muun muassa sillä 



55 
 

perusteella, että suuresta joukosta löytyy helpommin myös samanhenkisiä ja 

samanlaisia asioita edistämään pyrkiviä ihmisiä. 

Meillä on keskusteleva ja avoin kulttuuri puolueessa ja oli helppoa aloittaa 
työssä omassa eduskuntaryhmässä. (SDP) 

Kyl mä koen, että se on helpottanu. (SDP) 

Kaikilla haastatteluun osallistuneilla oli kokemusta organisoidusta poliittisesta 

toiminnasta esimerkiksi kunnanvaltuutettuna ennen tuloaan valituksi 

kansanedustajaksi. Kaikki kokivat tämän hyödyllisenä. 

Eduskuntatyötä edeltäneet xxx valtuustokautta osaltaan olivat jo 
totuttaneet toimimaan poliittisissa ympyröissä, vaikka eduskuntatyö 
poikkeaakin valtuustotyöskentelystä. (PS) 

Kyllä koen, että siitä on ollu ihan siis merkittävästi hyötyä. (SDP) 

Tutkimukseen osallistuneiden puheessa sosiaalistumisesta, sen kokemuksesta ja 

ominaispiirteistä oli havaittavissa yksilöllisiä, ei niinkään puoluekohtaisia eroja. 

Edustajien välillä tuntui olevan eroja siinä, mitä he sosiaalistumiseksi katsovat, 

riippumatta siitä, miten hyvin he vaikuttavat esimerkiksi vaihemallin puitteissa 

eduskuntaan sosiaalistuneen. Eräs Perussuomalaisten edustaja ilmaisi, ettei hän 

tavoittele sosiaalistumista, mutta teorian vaiheiden puitteissa osoitti kuitenkin 

sosiaalistuneensa selvästi sikäli, että koki olevansa osa organisaation 

ihmissuhdeverkostoja siinä määrin kuin se on tehtävän menestyksellisen 

toteuttamisen kannalta merkityksellistä. Hän koki myös nauttivansa luottamusta 

tekemänsä työn kautta eikä hänen vastauksissaan tullut ilmi pyrkimystä vastustaa 

sosiaalisten verkostojen syntymistä. 

Olen hyvin itsenäinen ja kuitenkin oman poliittisen verkostoni kanssa 
tiivistä yhteistyötä tekevä edustaja. 

Silloin myös työni ja sitoutumiseni oli muutoinkin huomattu ja minuun 
alettu luottaa hyvin vahvasti niin eduskuntaryhmässä kuin puolueessakin. 

Minulla ei ole ollut suurta tarvetta sosiaalistua vaan toimin aina omana 
itsenäisenä itsenäni keräten tietoa, jota yritän käyttää parhaalla 
mahdollisella tavalla suomalaisten eteen. Eduskunta ei ole huvittelu tai 
ystävien hankkimispaikka. Teen siellä töitä parhaani mukaan, en sauno tai 
etsi uusia ihmissuhteita. (PS) 
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Yksilökohtaisuutta puoltaa toisen Perussuomalaisten edustajan kuvaus 

verkostoitumisesta: 

Siit mä oon tykänny kans et on saanu luotuu niinku suhteita, koska toi 
verkostoituminen on todella tärkeetä tos eduskuntahommassa. Niinku 
todella tärkeetä. (PS) 

Erään SDP:n edustajan haastattelu sisälsi erilaista puhetta sosiaalistumisesta, 

sosiaalisten suhteiden syvyydestä: 

No että täähän on siinä mielessä poikkeuksellinen nimenomaan, että kun 
tää on tällainen määräaikainen pesti…mitä sitten jos mä pääsenkin mutta 
jos vaikka just ne mun lähimmät ystävät, joittenka kanssa on ystävystyny 
siellä, jos ne ei pääsekään. Niin minkälainen ero sitten siinä seuraavassa 
kaudessa voi olla, et se voi olla aivan erityyppinen sen takia, että sulla on 
ihan erilainen porukka. Et koskaan et voi tietää. Se tuo tähän ihan oman 
suolansa. (SDP) 

Sen lisäksi, että tässä esimerkissä puhutaan ystävyydestä, tulee esille yhdellä tavalla 

myös yksi eduskunnan epätavanomainen piirre organisaationa. Toimien 

väliaikaisuudenkin voidaan siis kokea vaikuttavan sosiaalistumiseen ja työskentelyyn 

esimerkiksi seuraavalla vaalikaudella. 

Teorian ulkopuoliseksi, aineistosta nousevaksi tärkeäksi seikaksi katson myös 

kansanedustajien roolin yksilöllisyyden sosiaalistumisen vaiheista riippumatta. 

Haastateltavien puheessa tuli useasti, eri vaiheiden aikana esille kansanedustajan 

roolin yksilöllisyys sekä sen merkitys organisaatiossa, sosiaalistumisessa ja edustajien 

työskentelyssä puoluekannasta riippumatta. Puheenvuoroissa tuotiin esille 

keskenään erilaisia työn keskittämiskohteita, puhuttiin yksinäisyydestä/yksin 

tehtävästä työstä sekä nimenomaisesti siitä, että kaikilla on oma agendansa, jonka 

myötä rooli muodostuu jokaisella omanlaisekseen. 

Luotin siihen, että voisin itse vaikuttaa pääosin ajankäyttööni ja siihen 
mihin keskityn. (PS) 

… jokaisella kansanedustajalla muodostuu se tehtävä sen oman 
perhetilanteen ja kiinnostusten mukaisesti. Ja sen ymmärtäminen, että 
jokainen tekee sitä työtehtävää omalla tavallaan. (SDP) 

Jokainen edustaja on erilainen. (PS) 

…varmasti nyt on siis, että korona on korostanut sitä, mutta siis tämä 
työhän on lähtökohtaisesti äärimmäisen yksinäistä, vaikka sä olet koko 
ajan vain tekemisissä ihmisten kanssa. (SDP) 
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Se on ollu sellanen niinku yllättävä asia, että kukaan muu ei ole juuri niillä 
samoilla agendoilla tekemässä sitä työtä kuin sää oot. Ja sen takia sä tarviit 
eri asioissa aina eri yhteistyökumppanit kenenkä kanssa sä mitäki asioita 
voit viedä eteenpäin, koska yksin ei pysty mutta kuitenki oot yksin ainakin 
aika usein niitten asioiden kanssa. (SDP) 
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7 Pohdinta 

7.1 Johtopäätökset - kansanedustajien sosiaalistuminen eduskuntaan 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sosiaalistuvatko kansanedustajat 

Suomen eduskuntaan organisaatioon sosiaalistumisen nelivaiheisen mallin 

mukaisesti. Lisäksi selvitettiin, onko sosiaalistumisessa eroja kahden erilaisen 

puolueen, Perussuomalaisten ja Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen 

kansanedustajien välillä sekä millaisia mahdolliset sosiaalistumisen erot ovat. 

Aineisto koostui viiden näihin puolueisiin kuuluvan ensimmäisen kauden, vuonna 

2019 eduskuntaan valitun kansanedustajan haastatteluaineistosta. Kaikilla 

haastatelluilla oli aikaisempaa kokemusta esimerkiksi kunnallispolitiikasta, mutta ei 

eduskunnassa toimimisesta. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin 

menetelmällä. 

Kansanedustajien sosiaalistuminen näyttää tämän tutkimuksen aineiston ja sen 

analyysin perusteella noudattelevan organisaatioon sosiaalistumisen nelivaiheisen 

mallin vaiheita ja kuvausta sosiaalistumisesta. 

Tutkimuksen kohteina olleiden puolueiden kansanedustajien välillä ei ollut 

havaittavissa merkittäviä eroja heidän eduskuntaan sosiaalistumisessaan. 

Puolueella ei näytä tämän aineiston valossa olevan vaikutusta sosiaalistumiseen tai 

sen vaiheisiin. Puolueiden esittelyssä kuvaillut tai aineistosta nousseet erot 

puolueiden välillä eivät tämän tutkimuksen perusteella näytä vaikuttavan 

tutkimukseen osallistuneiden kansanedustajien sosiaalistumiseen. 

7.2 Tulosten vertailu aikaisempiin tutkimuksiin 

Kaikki tähän tutkimukseen osallistuneet kansanedustajat vaikuttivat sosiaalistuneen 

eduskuntaorganisaatioon organisaatioon sosiaalistumisen nelivaiheisen mallin 

puitteissa. Perussuomalaisten sekä Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen 

kansanedustajat sosiaalistuivat eduskuntaan tässä tutkimuksessa yhtäläisesti eli 

esimerkiksi puolueiden edustustyylin tai demokratiakäsitysten tai arvopohjien erot 

eivät vaikuttaneet käytetyn aineiston puitteissa siihen sosiaalistuvatko puolueiden 

edustajat eduskuntaan. Havaitut erot olivat yksityiskohdissa, kuten siinä, mitkä asiat 

koettiin yllätyksellisinä, millaisissa asioissa pyydettiin apua tai miten sosialisaatiosta 
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käsitteenä puhuttiin. Nämäkin erot vaikuttivat olevan monilta osin enemmän yksilö- 

kuin puoluekohtaisia eivätkä erot käsittäneet eduskuntaan sosiaalistumisen 

vaiheittaista etenemistä. 

Ringel:n ja Brichzin:n (2021, 79, 85) Saksassa toteuttamassa tutkimuksessa 

parlamenttiin valituilla Pirate -puolueen jäsenillä oli voimakkaita ennakko-odotuksia 

ja pyrkimyksiä muuttaa organisaatiota ja poliittista järjestelmää sekä edustajan 

roolia. Tässä Suomessa toteutetussa tutkimuksessa ei ollut aineiston perusteella 

havaittavissa vastaavaa. PS:n ja SDP:n edustajat eivät omanneet ennakkopyrkimyksiä 

organisaation tai järjestelmän muuttamisesta eivätkä he olleet asettaneet 

pyrkimyksiä laajoista omien agendojen ajamispyrkimyksistä. Tulokkaiden omia 

agendoja käsittävät pyrkimykset koskivat vain politiikkasisältöjä, substanssiaiheita ja 

ennakko-odotuksia oli itse työstäkin melko vähän. Odotukset tulivat osalla ilmi vasta 

kohtaamisvaiheessa, organisaatioon tultua, kun tiedostamattomat odotukset 

kohtasivat organisaation koetun realismin tuottaen joko yllätyksen tai vahvistaen 

tiedostettua tai tiedostamatonta ennakko-odotusta. Tarkastelun kohteena olleiden 

puolueiden välillä oli jonkin verran vaihtelua organisaatiosta ja siinä työskentelystä 

muodostettujen ennakko-odotusten ja niiden lähteiden suhteen. Aineiston SDP:n 

edustajien puheessa mainittiin puolueen ja oman vaalipiirin tavoitteiden 

edistäminen, jota PS:n edustajat eivät ainakaan suoraan tuoneet ilmi. Tämä 

noudattelee aiemmin puolueiden esittelyssä kuvattua, puolueiden välillä havaittua 

eroa esimerkiksi puolueiden edustuksen tyyleihin liittyen (Sipinen ja von Schoultz 

2020). Edustuksen tyylien ja kollektiivisuuden tai yksilöllisyyden painotuksen 

vaikutusta varsinaiseen sosiaalistumiseen en havainnut vaan edustajat vaikuttivat 

sosiaalistuneen organisaatioon pääpiirteissään yhtäläisesti. Näin ollen esimerkiksi 

Perussuomalaiset eivät olleet odotusten suhteen lähelläkään Saksan Pirate -

puoluetta. 

Jäin tuloksia ja löydöksiä käsitellessäni pohtimaan, tunnistavatko organisaation 

uudet tulokkaat välttämättä itse aina omia ennakko-odotuksiaan organisaatiosta. 

Mainintana oli esimerkiksi: ”moni luulee…”, että työtä on vähemmän, se tapahtuu 

täysistuntosalissa ja niin edelleen. Heräsi ajatus, että osa näistä heidän puheessaan 

ilmi tulevista ’monien luulemista’ voisi osin kuvastaa myös heidän omia 

tiedostamattomia ennakko-odotuksiaan. 
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Organisaatioon sosiaalistuminen on määritelmällisesti jatkuva ja monitahoinen 

prosessi, johon vaikuttavat sekä yksilöiden että organisaation toimet toisiinsa 

(Ashforth, Sluss ja Harrison 2007, 1). Organisaation merkitys, vaikutus sekä tekijät 

kansanedustajien sosiaalistumisessa näkyivät tässä tutkimuksessa monella tavalla 

sen eri vaiheissa. Leimallista organisaation merkityksestä huolimatta vaikutti olevan 

se, että edustajat eivät puoluekannasta riippumatta odottaneet organisaation 

pyrkivän vaikuttamaan heihin tai heidän toimintatapoihinsa, prioriteetteihinsa tai 

periaatteisiinsa. Vastaavaa odotusta suhteessa puolueisiin koki aineiston mukaan 

yksi PS:n edustaja, jonka mukaan hän valitsi edustamansa puolueen. Toinen PS:n 

edustaja kertoi odottaneensa eduskuntaryhmän asettavan hänelle toivomuksia ja 

vaatimuksia, jotka tosin liittyisivät edustajan osaamiseen ja kiinnostuksen kohteisiin. 

Kohtaamisvaiheessa saksalaistutkimuksessa uudet edustajat kokivat voimakkaan 

realiteettishokin liittyen sekä organisaation sisäisiin että ulkoisiin seikkoihin. (Ringel 

ja Brichzin 2021, 89) Suomessa, nyt toteutetussa tutkimuksessa, tilanne vaikutti 

hyvin erilaiselta. Puolueiden kesken oli jonkin verran eroja odotusten ja uuden 

todellisuuden välillä koetun yllätyksellisyyden suhteen. Voimakasta realiteettishokkia 

ei aineiston perusteella ollut havaittavissa. Edustajilla vaikutti olevan melko vähän 

ennakko-odotuksia ylipäänsä, minkä voisi ajatella selittävän vähäisempää yllätysten 

määrää. 

Kontulan (2018, 97) mukaan kansanedustajan työ tulee uudelle edustajalle 

yllätyksenä, riippumatta siitä, kuinka paljon hänellä on kokemusta puolueesta tai 

esimerkiksi kuntapolitiikasta. Kaikki tutkimukseen osallistuneet edustajat omasivat 

kokemusta puoluepolitiikasta eduskunnan ulkopuolella, esimerkiksi 

kuntapolitiikasta. Kaikki myös totesivat kokemuksensa erittäin hyödylliseksi 

esimerkiksi poliittisessa ympäristössä toimimiseen, poliittiseen ajatteluun, asioiden 

edistämiseen ja kontaktien sekä verkostojen luomiseen liittyen. Yksi vastaajista koki 

hyötyneensä poliittisesta kokemuksesta, mutta tätä enemmän omasta työ- ja 

elämänkokemuksestaan eduskuntatyön pohjana. Tutkimuksessa ilmi tulleet 

odotukset sekä niiden ja uuden, koetun todellisuuden välinen ristiriita osin tukevat 

Kontulan väitettä, mutta eivät ole täysin linjassa sen kanssa. Osa edustajista ilmaisi 

kokeneensa vain vähän tai ei juuri lainkaan yllätyksiä, mutta joukossa oli myös 

voimakkaammin yllättyneitä edustajia. Tässä yllätyksellisyyttä vaikuttivat kokeneen 

edemmän SDP:n kuin PS:n edustajat. 
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Menetelmät epävarmuuden vähentämiseksi ja uuden todellisuuden 

merkityksellistämiseksi vaikuttivat Saksassa toteutetussa tutkimuksessa sekä tässä 

jossain määrin samankaltaisilta. Sekä PS:n että SDP:n edustajat pyrkivät tämän 

aineiston mukaan merkityksellistämään uutta todellisuuttaan nopeasti, myönteisesti 

asennoituen ja itse aktiivisesti toimien, saadakseen arjen toimivaksi ja omaksuakseen 

vakaamman roolin. Keskeistä oli edustajien oma asenne sekä aktiivinen toiminta 

esimerkiksi tiedon hakeminen ja avun pyytäminen sekä organisaation tarjoaman 

perehdytyksen käyttäminen. Käytössä olevan aineiston puitteissa SDP:n edustajat 

vaikuttivat olleen hieman enemmän ja laajemmin yhteydessä erilaisiin tahoihin niin 

organisaatiossa kuin puolueessakin avun ja tiedon saamiseksi, sopeutumisen 

edistämiseksi kuin PS:n edustajat. Tähän saattavat vaikuttaa myös taustalla olevat 

puolueiden kulttuuriin liittyvät seikat tai yksinkertaisesti aiheet, joihin liittyvää 

epäselvyyttä uudet tulokkaat pyrkivät ratkaisemaan. Jos epäselvyydet painottuvat 

teknisiin sovelluksiin, kuten PS:n edustajien joukossa, saattavat apukanavat olla 

tarpeen mukaan suppeammat, vähemmän sosiaalisia yhteisöjä vaativat. 

Kokonaisuutena tähän vaiheeseen edenneessä sosiaalistumisprosessissa ei 

puolueiden välillä ole ollut merkittäviä eroja. 

Sekä Saksassa että Suomessa nyt tässä toteutetussa tutkimuksessa uudet tulokkaat 

toimivat aktiivisesti itse ja olivat kanssakäymisessä muiden kanssa ratkaistakseen 

uutta todellisuuttaan ja edistääkseen sosiaalistumistaan. Saksassa edustajat kokivat, 

että heidän oli pakko luopua ajamistaan ideaaleista ja pyrkimyksistään muuttaa 

järjestelmää, vaikka eivät kokeneetkaan organisaation aktiivisesti painostaneen heitä 

siihen. (Ringel & Brichzin 2021, 92-94) Tulos on siltä osin yhdenmukainen tämän 

tutkimuksen kanssa, että edustajat eivät täälläkään kokeneet organisaation 

painostaneen heitä mukautumaan. Suomessa edustajien puheessa ei tässä aineistossa 

tullut ilmi, että he olisivat joutuneet luopumaan tavoittelemistaan asioista, mutta 

heillä ei ollut ennakko-odotuksena pyrkimyksiä muuttaa järjestelmää. 

Organisaatioon sopeutuminen ja sosiaalistuminen vaikutti tässä tutkimuksessa 

edenneen selvästi kivuttomammin kuin Ringel:n ja Brichzin:n tutkimuksessa. 

Mahdollinen tekijä tähän on vähäisemmät epärealistisiset odotukset. 

Kohtaamisvaiheeseen liittyy myös uuden tulokkaan kykyjen tunnistaminen ja sen 

vaikutus sosiaalistumiseen (Louis 1980, 231). Tulokkaan kykyjen tunnistamiseen 

näyttää ainakin läheisesti, ellei synonyyminä, liittyvän erikoistuminen ja sen 
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huomaaminen organisaation toimesta. Juri Mykkäsen mukaan luottamus ja 

erikoistuminen ovat uusille kansanedustajille keskeisiä tekijöitä sosiaalistumisessa 

(2010, 227). Myös Esa Heino toi esille erikoistumisen merkitystä sosiaalistumiseen 

sekä edustajan poliittiseen uraan (Heino 2005, 63). Sekä Heinon että Mykkäsen 

huomioimat seikat nousivat selvästi esille myös tässä tutkimuksessa, näitä käsityksiä 

edelleen vahvistaen. Kansanedustajan erikoistuminen ja sen osoitus sosiaalistumisen 

edistäjänä näyttäisi olevan eduskunnassa ominainen. 

Puolueet ja niiden eduskuntaryhmät hallinnoivat esimerkiksi valiokuntapaikkoja 

valiten joukostaan edustajat kuhunkin valiokuntaan. Valiokuntapaikkojen 

jakamisessa eduskunnan ulkopuolella hankitun erikoisasiantuntemuksen merkitys 

on kasvanut suhteessa senioriteettiin (Mattila 2014, 124). Tämän tutkimuksen 

havainnot vaikuttaisivat tukevan tuota trendiä. 

Osaamisen eli erikoistumisen ja kykyjen osoittaminen sekä huomaaminen vaikutti 

tässäkin tutkimuksessa edistävän edustajiin kohdistettua luottamusta, joka edelleen 

edisti heidän sosiaalistumistaan ensin tai samanaikaisesti puolueessa ja edelleen 

esimerkiksi valiokunnassa. Edustajat näyttivät itse edistävän sosiaalistumistaan 

osoittamalla kiinnostustaan ja osaamistaan liittyen substanssiaiheisiin ensin 

eduskuntaryhmässä. Heidän kiinnostuksensa ja aiheeseen soveltuva 

asiantuntemuksensa eli erikoistuminen tuli huomioiduiksi ja osaamisen osoitus 

vaikutti synnyttävän luottamusta eduskuntaryhmissä, mikä johti heidän 

sijoittamiseensa valiokuntatehtäviin. Edustajan kyvyt/erikoistuminen tulivat oman 

aktiivisuuden kuten mielipiteiden ilmaisun ja asiantuntemusta osoittavien 

havaintojen johdosta edelleen tunnistetuiksi valiokunnassa. Tästä syntyvä luottamus 

vaikutti edelleen edistävän keskinäistä sitoutumista ja yhteenkuuluvuutta 

eduskunnassa. Sosiaalistuminen näyttää siis etenevän ainakin erikoistumisen ja 

luottamuksen kautta, jonka myötä tulee ymmärrys kirjoittamattomiin sääntöihin ja 

pääsy ihmissuhdeverkostoihin sekä edelleen sisäpiireihin. Käytettävissä olleen 

aineiston puitteissa sosiaalistuminen vaikuttaisi alkavan eduskuntaryhmästä edeten 

laajemmalle organisaatiossa. PS:n ja SDP:n välillä ei näyttänyt olevan eroja 

tämänkään asian suhteen. Molemmissa ryhmissä erikoistuminen ja oman tietotaidon 

tuominen muiden tietoisuuteen vaikutti johtavan luottamukseen ja kuulluksi tuloon 

organisaatiossa. 
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Sopeutumistavoissa ei näyttänyt olevan mainittavaa eroa puolueiden välillä. 

Perussuomalaisten näkemyksissä heidän sopeutumistavastaan ei ole tämän 

tutkimuksen aineistossa nähtävissä populistista tai muutakaan roolin tai järjestelmän 

uudistamisen pyrkimykseen viittaavaa. Kaikki kokevat olevansa sisällön uudistajia, 

eikä haastatteluissa tullut ilmi halua suurempiin muutospyrkimyksiin minkään 

vaiheen aikana. 

Ringel:n ja Brichzin:n (2021, 83) mukaan parlamentit jättävät tulokkaiden 

sopeutumisen eduskuntaryhmien ja edustajien omalle vastuulle. Anna Kontulan väite 

(2018, 104) pelisääntöjen oppimisesta kantapään kautta on toisaalta samoilla 

linjoilla. Ilmiö näyttäytyy osin tässäkin aineistossa. Suomessa eduskunta tarjoaa 

virallista perehdytystä, opastusta sekä muita toimia, jotka vaikuttavat koskevan 

pääosin muodollisia sääntöjä ja käytäntöjä. Organisaatio jäsenineen koettiin tässä 

tutkimuksessa avuliaana. Apua ilmaistiin olevan hyvin ja helposti saatavilla. Suurin 

vaikutus perehtymisessä ja sopeutumisessa koettiin kuitenkin olevan omalla 

aktiivisuudella eli vaikka perehdytystä ja apua on saatavilla, nousee oma aktiivisuus 

täälläkin olennaiseen rooliin sosiaalistumisen kokonaisuudessa. 

Eduskunnan rakenteita ja esimerkiksi epävirallisia normeja, kuten senioriteettia 

tuotiin tämän tutkimuksen haastatteluaineistossa esille, mutta nämä seikat eivät 

esiintyneet ainakaan edustajien puheessa heille ongelmallisina tai painostavina vaan 

niihin sosiaalistuttiin aineistosta tulkitsemani mukaan ongelmitta proaktiivisesti itse. 

Tässä ei myöskään havaittu eroja puolueiden välillä. Kohtaamisvaiheen aikana 

kohdatut tapahtumat ja kokemukset vaikuttavat tulokkaan suhtautumiseen 

organisaatioon pitkällä aikavälillä (Louis 1980, 230). Eduskunta näyttää onnistuneen 

tässä, sillä pitkän aikavälin suhtautuminen organisaatioon vaikutti molempien 

puolueiden haastatteluaineistojen valossa myönteiseltä. 

Pirate -puolueen jäsenet sosiaalistuivat osavaltion parlamenttiin. Tämä tapahtui 

huolimatta heidän kriittisyydestään ja ennakko-odotuksistaan parlamenttia ja 

poliittista järjestelmää kohtaan. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin edustajien 

ajoittain poikenneen omaksutusta roolistaan, mikä tutkijoiden mukaan merkitsee 

poliittisen sosialisaation olevan rajoittunutta heidän keskuudessaan. Selityksenä 

tutkimus tarjoaa edustajien omaamia muita samanaikaisia rooleja, joista osa on 

monenlaisissa organisaatioissa, osa organisaatioiden ulkopuolella. Saksassa 

toteutetussa tutkimuksessa esille tulleen ilmiön eli rajoittuneen sosialisaation 
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taustalla he katsovat olevan myös puolueen ajamien arvojen ja ideaalien ristiriidan 

poliittisen järjestelmän käytäntöjen kanssa. (Ringel ja Brichzin 2021, 97-99) Tässä 

Suomessa toteutetussa tutkielmassa ei perehdytty edustajien muihin samanaikaisiin 

rooleihin, mutta edustajien roolin ulkopuolisuuden tunteet vaikuttivat sekä 

merkitykseltään että ilmenemismuodoltaan hyvin erilaisilta kuin yllä esitellyssä 

tutkimuksessa. Kaikki edustajat eivät myöskään olleet kokeneet ulkopuolisuuden 

tunnetta eikä ilmiöön vastausten perusteella liittynyt puoluesidonnaisuutta. On toki 

mahdollista, että toisenlaisella asetelmalla tällaisia tilanteita olisi voinut tulla ilmi. 

Nyt kyseistä ilmiötä ei havaittu. Edustajat vaikuttavat olevan riittävän yhdenmukaisia 

poliittisen järjestelmämme kanssa, siitä huolimatta, että puolueiden välillä on eroja 

esimerkiksi demokratiakäsitysten suhteen. Tämä saattaisi selittää Saksassa kuvatun 

kaltaisen rajoittuneen sosialisaation sekä tässä merkityksessä koetun roolin 

ulkopuolisuuden tunteen ilmenemättömyyttä tässä tutkimuksessa. 

Puolueet eivät vaikuttaneet tässä tutkimuksessa painostavan tai tekevän erityisen 

aktiivisia toimia edustajien sosiaalistumisen edistämiseksi edustajista riippumatta. 

Ne kuitenkin omaavat päätöksentekoon liittyviä virallisia sekä epävirallisia 

ihmissuhdeverkostoja kuten määrittelevät jäsentensä paikkoja valiokunnissa. 

Puolueiden ihmissuhdeverkostoihin pääseminen ja omien agendojen ajaminen 

edellyttää uusilta tulokkailta aktiivisuutta sosiaalistumisensa edistämiseksi. 

Usein saman puolueen jäsenet kannattavat samansuuntaisia aatteita ja sosiaalistuvat 

helpoimmin samankaltaisiin toimintatapoihin (Kontula 2018, 125). Tämän 

tutkimuksen aineisto koostui kahden, usealla tavalla erilaisen puolueen 

kansanedustajista. Puolueiden välisiä eroja on esimerkiksi demokratiakäsityksissä ja 

edustuksen tyylissä sekä arvoissa (Bäck ja Kestilä-Kekkonen 2020; Sipinen ja von 

Schoultz 2020). Eroista huolimatta organisaatioon ja sen toimintatapoihin 

sosiaalistuminen tapahtui tämän tutkimuksen aineiston perusteella hyvin 

samankaltaisesti ja osallistujien puheessa nousivat esille hyvin samanlaiset seikat ja 

potentiaaliset sosiaalistumisen vaikuttimet, kuten oma aktiivisuus ja osaaminen. 

Myöskään hallitukseen tai oppositioon kuuluminen ei vaikuta näyttäytyneen 

tuloksessa. Puolueet eivät vaikuttaneet hidastavan sosiaalistumista kummassakaan 

ryhmässä vaan päinvastoin, molemmissa ryhmissä puolueiden koettiin helpottaneen 

sosiaalistumista. Vastausten sijaan herää lähinnä kysymyksiä miksi näin on. 
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Yhtenä organisaatioon sosiaalistumisen vaihemallin viimeisimpään vaiheeseen 

liittyvänä piirteenä on mainittu edustajien erottautuminen äänestäjäkunnasta 

sosiaalistumisen seurauksena (Ringel ja Brichzin 2021, 95). Saksalaistutkimuksessa 

erottautumista puolueen kannattajista havaittiin ulkoiseen toimintaympäristöön 

liittyvänä realiteettishokkina jo kohtaamisvaiheessa (Ringel ja Brichzin 2021, 89). 

Anna Kontulan (2018, 137) on samoilla linjoilla todetessaan kansanedustajien 

sosiaalistumista sekä puolueeseen että eduskuntaan vauhdittaa aikaisempien 

verkostojen heikentyminen. Äänestäjistä sekä muista aikaisemmista verkostoista 

erkaantuminen ei tullut ilmi tässä tutkimuksessa käsitellyssä haastatteluaineistossa. 

Aikaisempien verkostojen heikentymiseen tai esimerkiksi äänestäjiin liittyviä 

seikkoja ei suoraan tiedusteltu eikä niihin erikseen perehdytty. Harvat äänestäjiin 

liittyvät lausunnot olivat sisällöltään myönteisiä ja maininnan on saanut äänestäjiltä 

saatu luottamus sekä yhteys kansalaisiin ja myönteiset viittaukset aikaisempiin 

toimiin. Toisenlaisia ilmiöitä on toki yleisesti esimerkiksi mediasta ja kansanlaisten 

puheesta havaittavissa, kuten myös luottamustutkimuksista, joihin on viitattu 

aikaisemmin tässä tutkimuksessa. 

Tässä tutkimuksessa kaikki edustajat ilmaisivat piirteitä, joiden mukaan he ovat 

saavuttaneet pitkälle edelleen sosiaalistumisen tilan, jossa heidän asemansa on 

vakiintunut ja he ovat omaksuneet kansanedustajan identiteetin ja roolin. Tavallisesti 

tämä kestää uudessa työssä tai organisaatiossa noin 6-10 kuukautta (Louis 1980, 

231). Ensimmäisen kauden kansanedustajien sosiaalistumista tarkastelleen Esa 

Heinon (2005, 60) pro gradu -tutkielman mukaan uuden edustajan 

sosiaalistumisjakso kestää noin 2-3 vuotta eli tulos on kriteerit huomioon ottaen 

samansuuntainen tämän tutkimuksen päätelmien kanssa. Tähän vaiheeseen pääsy 

koettiin edustajien kesken hyvin eri vaiheissa ensimmäistä vaalikautta eli hajonta oli 

suurta, mutta pääosin aikaa kului enemmän kuin tavanomaisemmassa 

organisaatiossa tai työssä. Nopeimmin vakaan roolin omaksuja koki sisäistäneensä 

sen noin puolessa vuodessa ja pisimpään sosiaalistumisprosessin keston kokenut 

kuvasi omaksuneensa roolin viimeisimmän vuoden aikana eli noin 2,5 vuodesta 

eteenpäin. Tulkitsen erojen olevan yksilöllisiä puoluesidonnaisuuden sijaan sekä 

liittyvän jossain määrin siihen, mitä kukin näin pitkälle edenneen 

sosiaalistumisprosessin kriteeriksi kokee. 
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Myös vakauttamisvaiheessa koetun roolin vakauden ja ulkopuolisuuden kokemus 

vaihteli vastaajien välillä. Roolin ulkopuolisuuden kokemus vaikutti olevan hyvin 

erilainen kuin aiemmin saksalaistutkimuksessa havaittu ulkopuolisuus 

sosiaalistumisen rajoittuneisuutena. Kokemusten vaihtelu ei näyttänyt liittyvän 

puoluekantaan ainakaan tässä aineistossa. Ulkopuolisuuden tunteeseen, jos sitä oli 

koettu, liittyi asiakeskeisyyttä, sosiaalisia aspekteja tai jopa molempia. 

Haastatteluaineiston löydöksiä pohtiessa tuli esiin ajatus siitä, että edustajat kokivat 

kansanedustajan työn olevan niin moninaista ja vaihtelevaa, yllättävien tilanteiden 

niin yleisiä, että roolin ulkopuolisuuden kokemusta yhdistettiin myös tähän. 

Ulkopuolisuuden kokemuksen koettiin ikään kuin kuuluvan työhön sen 

ominaispiirteenä eikä varsinaisesti ulkopuolisuutena. 

Aineistossa oli sosiaalistumisprosessin eri vaiheissa myös useita kommentteja, joiden 

perusteella kansanedustajan rooli koetaan, ja jokainen edustaja rakentaa sen, 

yksilölliseksi ja kaikilla on oma agendansa. Roolin ulkopuolisuuteen liittyvä tunne 

sosiaalisissa konteksteissa saattaisi juontaa osaltaan myös siitä, että kaikki edustajat 

ovat erilaisia ja sinällään jo toistensa roolien ulkopuolella, vaikka kansanedustajan 

roolin ovat yhtäläisesti omaksuneetkin ja sitä toteuttavat. Kansanedustajien roolin 

yksilöllisyys ja itsenäisyys on nähdäkseni myös oma aiheensa ja ominaispiirteensä 

kansanedustajien työssä sekä sosiaalistumisessa roolin ulkopuolisuuden kokemuksen 

lisäksi. Käsittelen tätä seuraavassa, muiden vaihemallin ulkopuolelta nousseiden 

seikkojen yhteydessä. 

Merkitykselliseksi katsottavia eroja en puolueiden edustajien sosiaalistumisen välillä 

tämän tutkimusaineiston puitteissa havainnut. Havaitut erot vaikuttivat yksilöllisiltä, 

eivät puoluesidonnaisilta. Kaikki tutkimukseen osallistuneet kansanedustajat myös 

kokivat sosiaalistuneensa ja vastausten perusteella osoittivat tämän tapahtuneen. 

7.3 Pohdintaa organisaatioon sosiaalistumisen vaihemallin ulkopuolelta 

Kansanedustajien roolin yksilöllisyys, se että jokainen edustaja rakentaa roolin ja sen 

työn teon tavat omannäköisekseen ja kaikilla on oma agendansa, nousi aineistosta 

toistuvasti esille teorian vaiheista riippumatta. Tämä aspekti, kansanedustajan roolin 

itsenäisyys ja yksilöllisyys on lähtöisin jo lainsäädännöstämme, jonka mukaan 

edustajat ovat hyvin vapaita hoitamaan tointaan perustuslain puitteissa. Organisaatio 

ei johda kansanedustajia siinä määrin kuin useissa tavanomaisemmissa 
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organisaatioissa on tapana eikä voi lähtökohtaisesti määrätä millaisia asioita 

kansanedustajien tulisi edistää. Eduskunnalla ei siis ole esimerkiksi stabiilimpaa 

yhden arvopohjan tavoitetta ja sen pohjalta rakennettua strategiaa, jota kaikkien 

kansanedustajien tulisi noudattaa, vaan edustajat saavat ajaa tärkeiksi ja 

kiinnostaviksi katsomiaan asioita ja muodostaa roolistaan hyvin yksilöllisen 

kokonaisuuden. Eduskuntaryhmillä ja esimerkiksi hallitusohjelmalla on vahva 

roolinsa ja valtaa edustajien tekemisten jäsentäjinä, mutta silti jokaisella edustajalla 

voi olla omat kiinnostuksen kohteensa, erikoistumisalueensa ja tapa tehdä työtä. 

Tämä kansanedustajan roolin yksilöllisyys ja asema, eduskunnan ominaispiirre, 

mahdollisesti sekä lainsäädännöllisestä että kulttuurisesta syystä saattaa olla tekijä, 

joka vaikuttaa kunkin yksilön sosiaalistumiseen ja yksilöiden välisiin eroihin, kuten 

myös aiemmin mainittuun roolin ulkopuolisuuden kokemukseen. Kansanedustajien 

keskinäiset erot, erilaiset agendat ja niin edelleen myös vaikuttavat korostavan 

erilaisiin ja useampiin ihmissuhdeverkostoihin kuulumisen eli sosiaalistumisen 

tärkeyttä eduskunnassa. Kuulumalla ihmissuhdeverkostoihin, sisäpiireihin, joissa 

kutakin substanssiasiaa käsitellään, edustaja pystyy paremmin edistämään tärkeiksi 

kokemiaan asioita. 

Useampi haastateltava toi ilmi kuluneen, monin tavoin poikkeuksellisen vaalikauden 

haasteellisuuden. Poikkeuksellisilla olosuhteilla, kuten hallituksen kaatumisella, 

koronapandemialla poikkeuslakeineen sekä Ukrainan sodalla, näyttää aineiston 

kommenttien perusteella olevan vaikutusta sekä organisaatioon 

sosiaalistumisprosessiin sen vakauden ja keston puitteissa että sosiaalistumiseen 

kansanedustajan roolin vakauteen liittyen. Poikkeusolot herättivät haastateltujen 

keskuudessa ajatuksen muun muassa siitä, että he eivät ole välttämättä 

sosiaalistuneet niin sanottuun normaaliin kansanedustajan arkeen. Tähän liittyen 

heräsi myös kysymys, saattaako esimerkiksi roolin ulkopuolisuuden kokemus johtua 

sosiaalistumattomuuden sijaan osin arjen suuresta, jatkuvasta muutoksesta. 

Huolimatta siitä, että kerroin vaiheiden ominaispiirteitä ja sosiaalistumisen 

tunnusmerkkejä haastattelussa joka vaiheen kohdalla, haastatteluja analysoidessa 

kävi ilmi, että haastateltavien kesken vaikutti olevan eroja siinä, miten he kokevat 

organisaatioon sosiaalistumisen sekä vaiheiden, että kokonaisuuden 

ominaispiirteiden suhteen. Edustajien kesken, puolueesta riippumatta, myös 

identiteetin ja roolin omaksuminen sekä vakautuminen sosiaalistumisena koettiin 
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tulkintani mukaan hieman eri tavoin. Kuvailut sosiaalistumisen vakautuneisuudesta 

vaihtelivat toimivuuden, muiden itseä kohtaan osoittaman vahvan luottamuksen ja 

luotettujen vahvistuneiden sosiaalisten verkostojen sekä epävirallisen tiedon välillä. 

Sosiaalistumisen kriteerin eroja saattoi havaita esimerkiksi kohdassa, jossa henkilö 

ilmaisi sosiaalistuneensa selvästi muita nopeammin. Vaikuttaisi siltä, että jotkut 

kokevat sosiaalistuneensa ”kun homma toimii” eli sosiaalistuminen on edennyt 

riittävän pitkälle, jotta henkilö pystyy suhteellisen helposti toteuttamaan tehtäväänsä. 

Tällöin esimerkiksi perus organisaation pelisäännöt, normit sekä tekniset sovellukset 

ovat tulleet riittävän tutuiksi. Toisille sosiaalistuminen vaikutti ilmenevän 

vastavuoroisina luottamussuhteina, pääsynä ’sisäpiiriin’ tai luottamustehtäviin. 

Tämän kaltaisena koettu pääsy ’sisäpiiriin’ tai luottamustehtäviin saattaa olla yksi 

tekijä siinä, että edustajat kokevat roolinsa vakautuneen ja sosiaalistumisensa 

edenneen pitkälle hyvin nopeasti toisiin edustajiin verrattuna, jotka kuitenkin 

kuvaavat jopa voimakkaampia sosiaalistumisen ominaispiirteitä kuin oman 

kokemuksensa mukaan nopeammin sosiaalistunut. Sosiaalistumiseen liittyvän 

puheen ero näyttäytyi toisaalta myös esimerkiksi lausuntona, jossa ilmaistaan, ettei 

pyritä sosiaalistumaan tai esimerkiksi hankkimaan ystäviä, mutta samanaikaisesti 

henkilö kuvaa piirteitä, joiden mukaan hän on selvästi sosiaalistunut. Mahdollinen 

taustatekijä saattaisi siis olla ihmisten erilainen ajatus siitä, mitä sosiaalistuminen 

tällaisessa kontekstissa käsittää eikä niinkään se, että he todellisuudessa pyrkisivät 

missään määrin välttämään sosiaalistumista tai vastaavasti luomaan nimenomaisesti 

ystävyyssuhteita sosiaalistumisen toteutumiseksi. Myös yksilölliset toiveet työelämän 

sisällöstä ja sosiaalisuudesta saattavat olla vaikuttamassa heidän lausuntoihinsa, 

riippumatta siitä sosiaalistuvatko he todellisuudessa hyvinkin kattavasti. 

Ylipäänsä lienee mahdollista, että sosiaalistumisen ja sen käsitteiden käsityksiin, 

roolin yksilöllisyyteen ja/tai ulkopuolisuuteen sekä sosiaalistumiseen ja sen 

etenemiseen kaikkineen voivat olla vaikuttamassa monet yksilöön liittyvät seikat. 

Esimerkiksi edustajan kulttuurisella taustalla, aikaisemmilla sekä samanaikaisilla 

eduskunnan ulkopuolisilla rooleilla saattaa olla vaikutusta hänen sosiaalistumiseensa 

tai käsityksiin siitä. Persoonallisuuteen liittyvät yksilölliset piirteet ja erot saattavat 

myös vaikuttaa moneen asiaan sosiaalistumisessa. Esimerkiksi ekstrovertin henkilön 

sosiaalistuminen saattaa edetä introverttiä kollegaansa helpommin. Syynä voi olla 

esimerkiksi se, että hän kykenee tuomaan paremmin esille omaa osaamistaan. Luulen 

tämän olevan yhteydessä siihen, miten ja kuinka nopeasti kunkin yksilön 
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sosiaalistuminen etenee sekä erikoistumisen että esimerkiksi kykyjen tunnistamisen 

kautta. Toiset henkilöt toivovat työyhteisössä ja ylipäänsä elämässä tiiviimpiä 

sosiaalisia suhteita kuin toiset, mikä saattaa näkyä esimerkiksi aiemmin mainitussa 

puheessa liittyen siihen, ettei edustaja pyri hankkimaan ystäviä eduskunnassa ja silti 

osoittaa monin tavoin sosiaalistuneensa vahvasti. Toiset haluavat kokea ystävyyttä 

sekä syviä ihmissuhteita työyhteisössä. Toisille sosiaalistumiseen riittää, että 

arkirutiinit toimivat, menettelytavat on omaksuttu ja he pystyvät edistämään 

haluamiaan asioita tehokkaasti, mikä sekin faktisesti edellyttää sosiaalistumista. 

Puolue ja eduskuntaryhmä vaikuttavat näyttelevän odotetusti suurta roolia 

kansanedustajien sosiaalistumisessa, niiden haastatteluaineistossa toistuvien 

mainintojenkin perusteella. Tässä tutkimuksessa molempien puolueiden jäsenet 

kokivat puolueen helpottaneen ja olleen avuksi sosiaalistumisessa siitä huolimatta, 

että puolueilla on erilainen kulttuuri sekä suhteessa toisiinsa että erityisesti PS:lla 

organisaatioon nähden. On kuitenkin huomioitava, että tässä tutkimuksessa ei pyritty 

selvittämään puolueiden panosta kansanedustajien sosiaalistumiseen, mutta asia tuli 

esille havaintona. Edustajat näyttävät aineiston perusteella sosiaalistuvan 

ensisijaisesti puolueensa eduskuntaryhmään ja siitä edelleen mahdollisesti 

esimerkiksi valiokuntiin ja edelleen koko organisaatioon. On mahdollista, että 

eduskunta jää hieman taustalle siinä, mihin edustajat kokevat sosiaalistuvansa 

erityisesti, jos katsotaan koko organisaatiota henkilöiden ’omia’ valiokuntia 

laajemmin. Puolueen siis koetaan helpottaneen sosiaalistumista. Eduskuntaryhmän 

kokeneemmat edustajakollegat voivat myös mahdollisesti tasoittaa tietä uusien 

edustajien organisaatioon sopeutumisessa. 

7.4 Tutkimuksen pätevyys, rajoitteet ja kritiikki 

Tutkimusasetelma oli suhteellisen pätevä pro gradu -työn luonteeseen ja sen 

tavoitteisiin nähden. 

Tutkimuksen kohteena oli yksi ominaispiirteiltään epätavanomainen organisaatio ja 

sen sisällä selvästi rajattu ryhmä, joka koostui sen tuoreimmista tulokkaista. 

Organisaation ominaispiirteitä avattiin kansanedustajien sosiaalistumisympäristön 

kuvaamiseksi vähintään tarkoituksenmukaisesti ja riittävästi. 
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Tutkittava joukko, valitut puolueet sekä haastateltavien kansaedustajien kriteerit 

rajauksineen tuntuivat tarkoituksenmukaisilta ja mielenkiintoisilta sekä tähän 

tutkimukseen soveltuvilta. Tutkimuksen kohderyhmän valintaperusteita, 

ensimmäisen kauden edustajuutta ja aikaisempaa eduskunnassa 

työskentelemättömyyttä sekä valittuja puolueita, voidaan selkeydessään pitää 

tutkimuksen kannalta suhteellisen onnistuneina. Varsinaista harkinnanvaraisuutta ei 

haastateltavien valinnassa ollut vaan haastateltavina olivat mainittujen kriteerien 

puitteissa haastatteluun suostuneet. Valitulla rajauksella sain haastateltavaksi 

kohdejoukon, joka oli valitettavasta suppeudestaan huolimatta tutkielman kannalta 

riittävän kattava ja kuvaava, mutta myös mahdolliset erot esiin tuova. Tarkastelun 

kohteena oleva joukko vaikuttaa puolueiden eroja lukuun ottamatta kriteereiltään 

soveltuvan yhdenmukaiselta. On kuitenkin huomioitava, että esimerkiksi 

kansanedustajien demografisia tekijöitä, aikaisempaa työhistoriaa tai muita 

aikaisempia tai samanaikaisia rooleja ei ole otettu huomioon tutkimuksessa. 

Tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä muihin organisaatioihin, ja niissä on 

rajoitteensa suhteessa eduskuntaankin organisaation moninaisuudesta johtuen. 

Toisaalta puolueet, joihin haastateltavat kuuluvat ovat varauksin lähes eduskunnan 

ääripäistä toisiinsa verrattuna aiemmin esitellyn mukaisesti. Tästä huolimatta tulos 

oli molempien osalta pääpiirteissään yhdenmukainen. 

Haastattelu aineistonkeruun metodina on perusteltu ja teemahaastattelut soveltuvat. 

Haastatteluaineisto sisältöineen niin haastateltavien määrän sekä aineiston 

laajuuden kuin täsmällisyydenkin puitteissa, antoi riittävät ja soveltuvat tiedot, 

joiden pohjalta vastata tutkimustehtävään. Käytetty aineisto ei ole kattava eikä sillä 

sen suppeuden vuoksi tavoiteltu saturaatiota. Rajoitteena tutkimuksen tuloksen ja 

luotettavuuden suhteen voidaan nähdä se, että haastateltavan yksilön kokemukset 

organisaatioon sosiaalistumisesta eivät välttämättä kuvasta objektiivista 

todellisuutta. Rajoitteista huolimatta haastatteluaineistossa tuli esille toistuvia 

seikkoja ja samankaltaisuuksia eli ainakin osin vaikuttaa siltä, että jonkinlaista 

saturaatiota tavoitettiin. Aineiston luotettavuutta tukee osaltaan se, että siinä ei ollut 

merkittäviä ristiriitaisuuksia. 

Teemahaastattelu ja haastattelukysymykset olivat suhteellisen onnistuneet eli sain 

pääsääntöisesti vastauksia vaihemallin puitteissa ja siihen peilaamiseksi soveltuen. 

Tulkitsin teemoihin sisällytettyjen täsmentävien kysymysten helpottavan vastaamista 
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aiheeseen, jonka osa vastaajista saattoi kokea kohtuullisen abstraktina. Eksaktimmin 

muotoillut kysymykset auttoivat mahdollisesti myös alkuaikojen kokemusten ja 

tuntemusten mieleen palauttamisessa tilanteessa, jossa edustajien valituksi tulosta 

oli haastatteluhetkellä kulunut yli kolme vuotta. Toisaalta riittävän avoin kysymysten 

asettelu ja vapaus saattoi mahdollistaa sellaisten haastateltujen kansanedustajien 

asettamien ja kohtaamien odotusten, haasteiden sekä vahvuuksien esille tuomisen, 

joita en haastattelijana ole osannut etukäteen hahmottaa ja siten kysyä. Kun osa 

haastatteluista tehtiin sähköpostihaastatteluina ja osa puhelimitse, olisi toteutunutta 

vähäisempi kysymysten strukturoituneisuus saattanut vähentää eri 

haastattelutapojen välistä yhteismitallisuutta entisestään. Haastattelujen toteutus 

sähköpostitse sekä puhelimitse on katsottava rajoitteeksi verrattuna kasvokkain 

tehtävään haastatteluun, mutta kuten aiemmin tässä tutkielmassa on kuvailtu, oli 

haastattelujen saanti toteutuneissakin muodoissa haasteellista. Luultavasti sain 

enemmän ja laadukkaampaa informaatiota tutkimustehtävää silmällä pitäen kuin 

olisin saanut esimerkiksi kyselytutkimuksella. Jälkeen päin ajateltuna, joitain 

täsmennyksiä haastatteluissa olisi voinut tehdä; kysyä esimerkiksi koettua suhdetta 

äänestäjiin ja aikaisempiin verkostoihin sosiaalistumisen edetessä. Tästä rajoitteesta 

huolimatta en kuitenkaan osannut odottaa niin onnistunutta kysymyksenasettelua 

vaan ajattelin oman kokemattomuuteni luovan suurempia puutteita aineistoon. 

Haastatteluissa ei tullut esille eliittihaastatteluihin liitettyjä potentiaalisia haasteita 

kuten statuseron aiheuttamia lieveilmiöitä. Tutkimukseen suhtauduttiin arvostavasti 

ja yhteistyöhaluisesti. 

Valittu teoreettinen viitekehys ja näkökulma, organisaatioon sosiaalistuminen ja 

nelivaiheinen malli olivat hyvin soveltuvat. Ilmi tuli kuitenkin myös malliin liittyvää 

rajoitteisuutta tällaisen, hieman erityispiirteiseen organisaatioon sosiaalistumisen 

tutkimukseen. Pystyin vastaamaan tutkimuskysymyksiin selkeästi ja perustellusti 

valitun teorian puitteissa. 

Organisaatioon sosiaalistumisen nelivaiheisen mallin kaksi ensimmäistä vaihetta 

ovat selkeät ja ominaispiirteiden erottaminen on suhteellisen helppoa. Kahden 

viimeisen vaiheen keskinäisten erojen havaitseminen on vaikeampaa niille 

ominaisten tapahtumien ollessa hienovaraisempia. Tämä erojen havaitsemisen 

haastavuus realisoitui myös tässä tutkimuksessa. Siitä huolimatta pystyin aineiston ja 

vaihemallin avulla kuvaamaan edustajien sosiaalistumisen etenemisen 
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vakautumisineen. Toinen vaihemallin rajoite on, että se, kuten myöskään tämä 

tutkimus ei seikkojen merkityksellisyydestä huolimatta huomioi esimerkiksi yksilön 

persoonaan, työ- ja kokemushistoriaan tai muihin edustajan aikaisempiin tai 

samanaikaisiin, organisaation ulkopuolisiin rooleihin liittyviä tekijöitä tai joistain 

rooleista luopumisen vaikutuksia sosiaalistumisprosessiin. Tutkimuksessa selvitettiin 

kuitenkin edustajien aikaisempaa osallistumista poliittiseen toimintaan eduskunnan 

ulkopuolella sekä rajattiin mukaan vain aikaisemmin eduskunnassa 

työskentelemättömät edustajat. 

Aineistosta, vaihemallin ulkopuolelta nousi kiinnostavia, kansanedustajien 

sosiaalistumiseen sekä eduskuntaorganisaatioon olennaisina kuuluvia seikkoja, jotka 

otettiin huomioon mallin vaiheiden lisäksi. Ainakin jossain määrin uutta tietoa on 

esimerkiksi roolin yksilöllisyyden näkyminen ja vaikutus koettuun 

sosialisaatioprosessiin.  

Pidän analyysimenetelmänä käyttämääni laadullista sisällönanalyysia tähän työhön 

soveltuvana. Toteutetun tutkimusasetelman avulla pystyin vastaamaan hyvin 

asetettuun tavoitteeseen ja tutkimuskysymyksiin. Tulokset vaikuttivat selkeiltä ja 

havainnollistavilta. 

Sosialisaatio on dynaaminen, ajassa tapahtuva prosessi. Tutkimus toteutettiin 

kuitenkin vain yhtenä hetkenä kesällä 2022, ei pidempiaikaisena seurantana ja se 

koski vain vuonna 2019 valittuja edustajia. Tämä asettanee rajoituksia esimerkiksi 

muutosten ajoitusten havainnoinnille ja tekee siitä aikaan sidotun. Esimerkiksi 

koronapandemiaan ja Ukrainan sotaan liittyvät seikat ovat tehneet tarkastelun 

kohteena olevasta vaalikaudesta moneen muuhun ajankohtaan nähden 

poikkeuksellisen. Tällä perusteella tulosten yleistettävyys muihin vaalikausiin on 

jossain määrin kyseenalainen. 

Tutkimuksen tulokset vahvistavat edelleen aiemmin, esimerkiksi Juri Mykkäsen 

toimesta selvittämää erikoistumisen merkitystä sosiaalistumisen edistäjänä. 

Käytännössä edustajien rohkaiseminen erikoisosaamisensa esille tuomisessa ja 

kehittämisessä puolueiden eduskuntaryhmien toimesta voisi edistää ja nopeuttaa 

uusien edustajien sopeutumista eduskuntaan. Tutkimuksessa ilmi tullut avun tarve 

liittyen teknisten laitteiden käyttöön voisi olla helppo ja tehokas panostuksen kohde 

organisaatiossa. Aktiivinen perehdytys työvälineisiin voisi nopeuttaa ja tehostaa 
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edustajien pääsyä käsiksi heidän varsinaiseen työhönsä. Eduskunnan perehdytys 

vaikuttaa toimivalta ja monipuolisen avun saatavuutta kannattanee ylläpitää tai 

kehittää edelleen. 

7.5 Jatkotutkimusaiheita 

Lisätutkimus kansanedustajien sosiaalistumisesta eduskuntaan olisi sekä 

kiinnostavaa että tarpeellista. Tätä kansanedustajien sosiaalistumista käsittelevää 

tutkimusta voisi täydentää, syventää ja laajentaa monin tavoin organisaatioon 

sosiaalistumisen viitekehyksessäkin. 

Tämä tutkielma voisi toimia pohjana laajemmalle kansanedustajien sosiaalistumista 

ja sen taustatekijöitä kartoittavalle tutkimukselle. Tutkimuksessa voitaisiin 

huomioida esimerkiksi tästä tutkimuksesta niiden merkityksellisyydestä huolimatta 

ulkopuolelle jääneitä tekijöitä. Tarkastelun kohteena voisi olla edustajien aikaisempia 

ja samanaikaisia rooleja, edustajien henkilökohtaisia toiveita ja mieltymyksiä liittyen 

työyhteisön sosiaalisten suhteiden tiiviyteen sekä persoonallisuus esimerkiksi 

ulospäinsuuntautuneisuuden ominaisuudessa. Muita kiinnostavia taustatekijöitä ovat 

esimerkiksi koulutus ja muut demografiset tekijät. Mukaan voisi ottaa kvantitatiivisia 

menetelmiä, joiden avulla voitaisiin pyrkiä selvittämään erilaisten tekijöiden 

mahdollisia sosiaalistumiseen liittyviä kausaliteetteja ja saada aikaan 

yleistettävämpiä tuloksia. 

Useimmiten ihmiset ovat jäsenenä useammissa organisaatioissa, ja heillä on samaan 

aikaan monenlaisia rooleja, joten he ovat vain osittain sisällä näissä organisaatioissa. 

Kansanedustajat ovat siis muutakin kuin kansanedustajia eivätkä elä umpiossa 

yhdessä roolissa. He voivat olla opettajia, lentäjiä, isiä, äitejä ja vaikkapa partiolaisia. 

Tälläkin saattaa olla vaikutusta siihen, miten yksilön sosiaalistuminen näyttäytyy. 

Vaikka hän sosiaalistuisi organisaatioonsa ja omaksuisi roolin, voivat mahdollisesti 

muista rooleista johtuvat seikat tulla näkyviin käyttäytymisessä, erilaisissa 

konteksteissa ja asioissa. Olisi kiinnostavaa selvittää kansanedustajien 

samanaikaisten roolien vaikutusta heidän sosiaalistumisprosessiinsa ja sen 

onnistumiseen. 

Vaihtoehtoisesti tämän tutkielman syventämiseksi voitaisiin laatia tutkimus, jossa 

perehdyttäisiin täsmällisemmin siihen millainen merkitys äänestäjäkunnasta tai 
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muista aikaisemmista verkostoista erottautumisella on kansanedustajien 

sosiaalistumiseen ja miten se konkreettisemmin heidän sosiaalistumisen arjessaan 

näyttäytyy. Esimerkiksi poliitikkojen ja äänestäjäkunnan keskinäisen keskustelun ja 

luottamuksen ylläpitämisen vuoksi voisi olla tarkoituksenmukaista selvittää, mikä on 

esimerkiksi edustajan aikaisemmista verkostoista erottautumisen ja siihen liittyvien 

tekijöiden sekä sosiaalistumisen keskinäinen dynamiikka. Kansanedustajien 

sosiaalistumista voisi näidenkin aspektien näkökulmasta tutkia esimerkiksi 

seurantatutkimuksella. 

Sosiaalistumisprosessia ja sen onnistumista voisi lähestyä myös 

aineistolähtöisemmästä näkökulmasta ja antaa enemmän ääntä kansanedustajille 

sekä heidän kokemuksilleen ja tarinoilleen sosiaalistumisesta muun muassa siihen 

pyrkimisestä ja sen motiiveista. Kiinnostavaa olisi tietää lisää tämän tutkimuksen 

aineistosta nousseesta kansanedustajien vahvasta roolin yksilöllisyyden 

kokemuksesta ja siitä, millainen merkitys ja vaikutuksia tällä on sosiaalistumisessa. 

Tätä voisi toteuttaa joko hyvin avoimella haastattelulla, monimenetelmällisellä 

lähestymistavalla, lisäten kvantitatiivisia elementtejä mahdollisesti etnografisin 

keinoin. 

Yksilöiden sosiaalistumisen tutkimukseen voisi yhdistää sen, miten vastaavasti 

organisaatio käsittää sosiaalistumisen, millaisia sosialisaatiotaktiikoita eduskunta tai 

esimerkiksi puolueet ja niiden vaikutusvaltaiset toimijat omaavat sekä kohdistavat 

uusiin tulokkaisiin ja miten tämä on linjassa edustajien kokemusten kanssa. Onko 

tällä merkitystä arjen sujuvuuden ja viihtyvyyden tai esimerkiksi työssä jaksamisen 

kehittämiseen? Nyt näyttää siltä, ettei sosiaalistumisessa ole suuria ongelmia, mutta 

se ei tarkoita, etteikö asioita voisi jollain tavalla parantaa. 

Tämän tutkielman tulos kertoo parlamentissamme hyvin erilaisten puolueiden 

sosiaalistumisen vähäisistä eroista. Olisi mielenkiintoista tietää mikä tätä selittää. 

Onko kulttuurimme niin konsensushakuinen, että esimerkiksi erilaiset 

demokratiakäsityksetkään eivät vaikuta hidastavan vallalla olevaan poliittiseen 

järjestelmäämme sosiaalistumista? Mikä selittää Suomen kontekstissa keskenään 

melko ääripuolueiden edustajien samankaltaisena näyttäytynyttä sosiaalistumista? 

Millaiset tekijät vaikuttavat potentiaalisesti populististen Perussuomalaisten ja 

perinteisen vasemmistolaisen joukkopuolueen sosiaalistumisen samankaltaisuuteen? 
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Vai onko puolueiden ja niiden edustajien ero organisatorisessa ympäristössä 

enemmän mielikuva ja oletus kuin todellinen ihmisten välinen erilaisuus? 

Ehdotettujen lukuisten jatkotutkimusaiheiden ja niiden tulosten pohjalta voisi 

mahdollisesti edelleen kehittää menetelmiä uusien kansanedustajien 

sosiaalistumisen helpottamiseksi niin puolueiden kuin itse organisaationkin 

puitteissa ja toimesta. 
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Liitteet 

Liite 1. Haastatteluteemat ja -kysymykset 

Haastatteluteemat on lihavoitu. Lopussa on muutamia teemojen ulkopuolisia 

kysymyksiä, joiden otsikko on niin ikään lihavoitu. Haastattelukysymykset on 

luetteloitu. 

Ennakointi 

Tämä vaihe käsittää ajan ennen eduskuntaan tuloa; esimerkiksi ehdokkaaksi 

hakeutumisen ja vaalikampanjan aika.  

Tänä aikana tulevalla edustajalla on ja muodostuu mielikuvia ja odotuksia 

organisaatiosta mukaan lukien siihen liittyvistä epämuodollisista seikoista sekä 

muun muassa vaikutusmahdollisuuksistaan organisaatiossa ja sen kautta.  

 Minkälaisia ennakkoajatuksia/mielikuvia/odotuksia sinulla oli eduskunnassa 
työskentelyyn liittyen – muodolliset ja epämuodolliset seikat? 

 Minkälaisia ajatuksia/tavoitteita sinulla oli, joita halusit edistää eduskunnassa 
tai eduskuntatoiminnan kautta kansanedustajana? 

 Mistä ennakko-odotukseksesi olivat peräisin ja mikä näihin oli vaikuttimena? 
(esim puolue, media, tuttavat, muut sidosryhmät) 

 Oliko sinulla odotuksia, joiden perusteella ajattelit organisaation vaikuttavan 
toimintatapoihisi, prioriteetteihisi ja periaatteisiisi? 
 

 

Kohtaaminen 

Tässä vaiheessa on tultu valituksi eduskuntaan ja aloitetaan eduskuntatyö. 

Tälle vaiheelle on leimallista se, että kohdataan eduskuntatyön ja siellä ’elämisen’ 

todellisuus, josta ennakko-odotukset saattavat poiketa ainakin jossain määrin. 

 Minkälaisissa asioissa tai tilanteissa ennakko-odotuksesi ja todellisuus poikkesivat 
toisistaan? 

 Minkälaisissa asioissa tai tilanteissa ennakko-odotuksesi ja todellisuus kohtasivat? 
 Miten lähdit ratkaisemaan odotusten ja todellisuuden poikkeamien aiheuttamia 

haasteita? 
o Haitko apua/tukea joltain taholta? 
o Hankitko tietoa jostain? 
o Auttoiko joku kokeneempi edustaja sinua? 
o Saitko apua organisaatiolta (eduskunta)? 

 Minkälaista perehdytystä ja/tai tukea organisaatio tarjosi organisaatioon 
sopeutumisen edistämiseksi?  
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Sopeutuminen 

Tässä vaiheessa edustaja on muodollisesti osa organisaatiota, ja eduskuntatyön 

muodolliset toimintatavat ovat tuttuja, mutta edustaja ei ole vielä päässyt sisään 

”piireihin”. 

 Missä vaiheessa havaitsit, että ajatuksiasi ja mielipiteitäsi alettiin ottaa huomioon 
ja kuunnella vakavammin? Miten tämä näyttäytyi? Mitä toimia tämä mielestäsi vaati 
tai mitä koit edeltävän tätä muutosta? 

Tutkimusten mukaan on kolme erilaista uuden tulokkaan tapaa sopeutua uuteen 

organisaatioon ja rooliin siinä. 

o Säilyttäminen – tässä tavassa edustaja ei pyri muuttamaan mitään vaan 
omaksuu kansaedustajan roolin sellaisenaan. 

o Sisällön uudistaminen – tässä tavassa edustaja pyrkii tekemään muutoksia ja 
parannuksia omaksumansa roolin tietopohjaan ja strategisiin käytäntöihin. 
Tämä voi näyttäytyä esimerkiksi tietyn roolin käytännön toiminnan 
parantamisena ja toiminnan tehostamisena 

o Roolin uudistaja vastustaa ja pyrkii muuttamaan valtaosaa roolin toimintaan 
liittyvistä normeista, ja uudistamaan jopa koko roolin tavoitetta. 

 Mikä näistä kolmesta sopeutumistavasta koet vastaavan parhaiten omaa 
sopeutumistasi eduskuntaan/eduskuntatyöhön? 

 

Vakauttaminen 

Tällä tarkoitetaan tilannetta tai vaihetta, jossa organisaation toimintatavat, normit 

sekä säännöt ovat edustajalle lähes itsestään selviä. Tässä vaiheessa luottamuksellisia 

suhteita on luotu/muodostunut kollegoiden välille ja on pääsy epäviralliseen tietoon 

ja/tai verkostoihin. Nämä ovat esimerkkejä aseman vakiintumisesta, 

sosiaalistumisesta ja vakaan roolin saavuttamisesta. 

 Missä vaiheessa koit, että olit omaksunut/sisäistänyt kansanedustajan 
identiteetin ja roolit? 

 Tuliko tai oliko tämän jälkeen tilanteita tai hetkiä, jolloin koit olevasi roolin 
ulkopuolella? Millaisissa tilanteissa koit näin? 

 

Teemojen ulkopuoliset kysymykset 

 Mikäli sinulla on kansanedustajuutta edeltävää kokemusta kunnallispolitiikasta tai 

muusta organisoidusta poliittisesta toiminnasta; Koetko esim kunnanvaltuusto/-

hallitustehtävästä olleen hyötyä eduskuntaan sopeutumisessa? 
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 Miten koet puolueen ja/tai sen kulttuurin vaikuttaneen eduskuntaan 

sopeutumiseesi/sosiaalistumiseesi? Esim helpottiko vai vaikeuttiko se, ja onko 

sinulla esimerkkiä miten? 

 Tuleeko sinulle mieleen muuta, mitä haluaisit kertoa eduskuntaan 

sosiaalistumisestasi? 


