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Demokratiassa kuplii – Dialogin mahdollisuus suomalaisessa digiyhteiskunnassa 

Esipuhe
Oikeusministeri Antti Häkkänen

Oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet ja demokratia muodostavat perustan avoi-
melle ja turvalliselle yhteiskunnalle. Niiden avulla pystymme myös vastaamaan 
globalisaation, työelämän murroksen ja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Satavuotiaan Suomen demokratialla on pitkät perinteet. Suomalainen demokra-
tia on edelleen elinvoimainen ja sillä on vankka tuki kansalaisten keskuudessa. 
Suomalaista demokratiaa arvostetaan myös kansainvälisesti. Demokratiamme 
vahvuuksia ovat toimiva kansalaisyhteiskunta, korkea koulutustaso, matala hie-
rarkia yhdistettynä hyvään hallintoon, vankka avoimuuden ja transparenssin 
kulttuuri, matala korruption taso, laaja sanan- ja lehdistönvapaus sekä vahva 
yhdenvertaisuus.

Vaikka suomalainen demokratia lepää tukevalla perustalla, meillä on myös syytä 
huoleen. Suurimpia ongelmia ovat laskeva äänestysaktiivisuus etenkin nuorten 
keskuudessa, osallistumisaktiivisuuden polarisoituminen ja keskustelukulttuurin 
kärjistyminen. Demokratian ja päätöksenteon legitimiteetin kannalta on tärkeää 
että kaikki kokevat voivansa vaikuttaa ja tulevansa kuulluksi. 

Perustuslaissa säädetään julkiselle vallalle velvoite edistää aktiivisesti kansalais-
ten yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia ja perusoikeuksia. Kun eri  
väestöryhmien väliset erot poliittiseen järjestelmään kiinnittymisessä ja poliitti-
sessa osallistumisessa kuten äänestämisessä ovat viime vuosikymmeninä selvästi  
kasvaneet, myös valtion demokratiapolitiikan haasteet perustuslain täytäntöön-
panossa ovat lisääntyneet.

Valtioneuvosto pyrkii demokratiapolitiikallaan vastaamaan demokratian uusiin 
haasteisiin. Demokratiapolitiikan tavoitteena on se, että yhteiskunnallinen pää-
töksenteko perustuu kansalaisten laajaan osallistumiseen ja että osallistuminen 
on yhdenvertaista. Teema on ollut näkyvästi esillä Suomen satavuotisjuhla- 
vuoden aikana.
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Esipuhe

Tämän pamfletin puheenvuoroissa nostetaan esiin dialogin ja rakentavan kes-
kustelun merkitys demokratian toimivuuden kannalta. Toivon, että keskustelu 
demokratiasta jatkuu aktiivisena myös juhlavuoden jälkeen. Toivon myös, että 
voimme kaikki yhdessä olla mukana kehittämässä suomalaista demokratiaa 
entistäkin paremmaksi. 
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Demokratiassa kuplii – Dialogin mahdollisuus suomalaisessa digiyhteiskunnassa 

Johdanto

Käsillä oleva pamfletti koostuu asiantuntijapuheenvuoroista, joissa käsitellään  
suomalaisen demokratian tilaa, tulevaisuuden haasteita ja ratkaisuja sekä dia-
logisuuden tarvetta demokratian perusedellytyksenä. Pamfletin kirjoittajat 
ovat demokratian asiantuntijoita, politiikan tutkijoita ja dialogin ammattilai-
sia. Pamfletti on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan kuuluvaa Suomalai-
sen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hanketta ja sen ovat toimittaneet 
projektipäällikkö Liisa Männistö ja neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson 
oikeusministeriöstä.

Pamfletin ensimmäinen osio kuljettaa lukijan historiallisen katsauksen kautta 
suomalaisen demokratian nykyhetken tilaan. Oikeusministeriön neuvotteleva 
virkamies Niklas Wilhelmsson käy puheenvuorossaan läpi Suomen satavuotisen 
kansanvallan historiaa päätyen nykypäivän demokratian vahvuuksiin ja heikkouk-
siin. Politiikan tutkija Sami Borg jatkaa kansanvallan nykytilan kuvausta indikaat-
toreiden valossa käsitellen sitä, miltä osin suomalainen demokratia näyttää  
toimivan ja mitä haasteita demokratiamme kohtaa.

Pamfletin toinen osio käsittelee dialogisuutta demokratiassa ja yhteiskunnallista 
keskustelua digitaalisessa maailmassa. Dialogin asiantuntija Janne Kareinen  
Sitrasta kirjoittaa yhteiskunnallisesta keskusteluilmapiiristä ja dialogin tarpeesta. 
Ajatushautomo Magman media- ja yhteiskuntasuhdevastaava Olav S. Melin jat-
kaa vuorovaikutusteemaa sijoittamalla yhteiskunnallisen keskustelun digitaalisen 
maailman viitekehykseen. Melinin kirjoitusta seuraa viestinnän ja teknologian 
tutkija Salla-Maaria Laaksosen kirjoitus yhteiskunnallisten verkkokeskusteluiden 
kuplautumisesta.  

Kolmannessa osiossa siirrytään ratkaisuihin, joilla demokratian haasteisiin voi-
daan vastata. Projektipäällikkö Liisa Männistö ja neuvotteleva virkamies Niklas 
Wilhelmsson oikeusministeriöstä esittelevät puheenvuorossaan valtioneuvoston 
toimenpiteitä osallistuvan demokratian ja dialogin edistämiseksi. Helsingin yli-
opiston poliittisen historian dosentti Kimmo Elo nostaa puolestaan esiin digina-
tiiveille tarjottavan demokratiakasvatuksen roolin digiyhteiskunnan demokratian 
toteutumisessa. Väitöskirjatutkija Mikko Värttö, avoimen datan ja päätöksenteon 
joukkoistamisen asiantuntija Raimo Muurinen ja Deliberatiivisen demokratian 
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Johdanto

instituutin puheenjohtaja Lari Karreinen tarjoavat ratkaisuksi demokratian  
haasteisiin osallistumismuotojen uudistamista ja päätöksenteon joukkoistamista. 
Kolmas osio päättyy Kai Alhasen puheenvuoroon siitä, miten yhteiskunnassa 
päästäisiin dialogin keinoin hyviin, kansalaisten luottamusta nauttiviin päätöksiin. 
Alhanen toimii tutkijana, kouluttajana ja työnohjaajana Aretai oy:ssä. 

Pamfletin neljäs osio kokoaa yhteen juhlavuoden demokratiatapahtumien,  
keskusteluiden, puheenvuorojen ja kirjoitusten antia suomalaiselle demokra-
tialle sekä kääntää katseet demokratian tulevaisuuteen – miten tästä eteenpäin?  
Loppupuheenvuorossa kuuluu Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut 
-hankkeeseen osallistuneiden hankekumppaneiden ääni. Julkaisun lopussa  
esitellään kaikki pamfletin kirjoittajat. 
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Demokratiassa kuplii – Dialogin mahdollisuus suomalaisessa digiyhteiskunnassa 

1.  Suomalaisen demokratian tila

Sata vuotta suomalaista kansanvaltaa 
Niklas Wilhelmsson

Suomalainen demokratia on vanhempi kuin itsenäinen Suomi. Suomi on ensim-
mäisten maiden joukossa voinut nauttia yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta. 
Ensimmäiset eduskuntavaalit pidettiin kymmenen vuotta ennen maamme itse-
näistymistä maaliskuussa 1907. Tällöin Suomi oli vielä autonominen Venäjän suu-
riruhtinaskunta, ja suuriruhtinaalla oli veto-oikeus eduskunnan säätämiin lakei-
hin. Vuonna 1906 tehty suuri eduskunta- ja vaaliuudistus ja seuraavana vuonna 
toimitetut ensimmäiset eduskuntavaalit merkitsivät suurta muutosta maamme 
poliittisessa historiassa. Aikaisempi säätyjakoon perustuva kansanedustuslaitos 
sai väistyä, ja oikeus valita edustajia valtiopäiville ulotettiin koko kansaan, niin 
miehiin kuin naisiinkin. Ensimmäisissä vaaleissa tehtiin myös historiaa: uuteen 
eduskuntaan valittiin 19 naista. Näin Suomesta tuli ensimmäinen maa maail-
massa, jossa naisia valittiin kansanedustuslaitokseen.

Edustuksellinen demokratiamme oli syntymästään lähtien moderni edelläkä-
vijä. Suomen perustuslaki ilmensi jo heti itsenäisyyden alussa demokraattisen 
oikeusvaltion mallia. Mallin tärkeimpiä ainesosia ovat perusoikeudet ja demo-
kratia eli kansanvalta. Vuoden 1919 hallitusmuodossa olleen säännöksen mukaan 
”valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut 
eduskunta”. Suomi myönsi ensimmäisenä täydet poliittiset oikeudet myös nai-
sille. Vaalit perustuivat yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen. Tasa-arvo ja nais-
ten vahva asema ovat olleet yhteiskuntamme ehdoton vahvuus. Niillä on ollut 
merkittävä vaikutus myös kansalliseen eheyteemme ja hyvinvointiyhteiskunnan 
syntyyn. 

Kansalaisjärjestöillä on kautta historian ollut tärkeä rooli suomalaisessa yhteis-
kunnassa, ja Suomea onkin kutsuttu järjestöjen luvatuksi maaksi. Hyvinvoin-
tivaltion kasvu 1960-luvulla kytki kansalaistoiminnan tiiviimmin valtioon, ja 
1970-luvulla toiminta muuttui entistä järjestelmällisemmäksi. Järjestöillä  
on perinteisesti ollut vahva rooli Suomen poliittisessa kulttuurissa, jossa  
päätöksenteko on perustunut pitkälti konsensuksen hakemiselle laajoissa  
hallituskoalitioissa sekä vahvalle korporatismille (Kantola 2015). 
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Sata vuotta suomalaista kansanvaltaa 

Niklas Wilhelmsson

Monipuolistuneet osallistumisoikeudet 

Osallistumisoikeudet ovat Suomen itsenäisyyden aikana monipuolistuneet ja 
poliittinen järjestelmä on muuttunut presidentillisestä järjestelmästä parlamen-
taariseen suuntaan. Osallisuutta ja vaikuttamista säätelevillä laeilla on pyritty 
luomaan kansalaisille mahdollisuuksia ja rohkaisemaan heitä entistä monipuoli-
sempaan osallistumiseen. Tavoitteena on tarjota kansalaisille entistä paremmat 
mahdollisuudet vuorovaikutukseen päättäjien ja virkamiesten kanssa hallinnon 
eri tasoilla.

Suomen demokraattinen järjestelmä perustui aluksi erityisesti edustukselliseen 
demokratiaan ja vahvaan presidentti-instituutioon. Vuoden 1919 hallitusmuoto 
antoi vahvat valtaoikeudet presidentille. Perustuslain uudistuksen yksi keskei-
simpiä sisällöllisiä tavoitteita oli vahvistaa Suomen valtiosäännön parlamentaa-
risia piirteitä. Tähän tavoitteeseen liittyivät pyrkimykset eduskunnan aseman 
korostamiseen ylimpänä valtioelimenä ja eduskunnalle vastuunalaisen valtio-
neuvoston aseman vahvistamiseen. Parlamentaaristen piirteiden vahvistaminen 
konkretisoituu esimerkiksi valtioneuvoston muodostamista koskevassa sään-
telyssä sekä tasavallan presidentin päätöksentekomenettelyn ja ulkopoliittisen 
päätöksentekojärjestelmän uudistamisessa samoin kuin eduskunnan toimin-
taedellytysten kehittämisessä. Presidentin valtaoikeuksia kavennettiin ensiksi 
vuonna 2000 ja toisen kerran vuonna 2012. Voidaankin sanoa, että Suomi  
siirtyi presidenttijohtoisesta demokratiasta parlamentaariseen demokratiaan 
noin parissakymmenessä vuodessa. 

Vuonna 2000 voimaan tulleen uuden perustuslain (731/1999) esitöissä koros-
tettiin, että kaikella julkisen vallan käytöllä on oltava demokraattinen perusta. 
Siksi esimerkiksi kunnallisella itsehallinnolla on olennainen merkitys kansanval-
lan toteuttamisessa. Perustuslakiin otettiin myös kansanvallan sisältöä koskeva 
säännös, jonka mukaan ”kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja  
vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen”. Tällä säännöksellä  
on läheinen yhteys perustuslain säännöksiin, joissa säädetään julkisen vallan  
tehtävästä edistää yksilön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. 

Perustuslaki sisältää myös suoran demokratian elementtejä. Perustuslain 53 §:ssä 
säädetään neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä. Valtakunnan tasolla neuvoa- 
antavaa kansanäänestystä on toistaiseksi käytetty varsin säästeliäästi, vuonna 1931 
äänestettiin kieltolaista ja vuonna 1994 EU-jäsenyydestä. 

Vuonna 2012 perustuslakiin lisättiin myös mahdollisuus valtiollisesta kansalai-
saloitteesta, joka on tähän mennessä jo osoittanut tarpeellisuutensa, antaen 
kansalaisille mahdollisuuden tuoda asioita eduskunnan agendalle. Sisällöllinen 
kansalaisaloite tarkoittaa aloitetta, joka edellyttää vaaleilla valitun toimielimen 
käsittelyä. Perustuslakiin kirjattiin, että aloitteen tueksi vaaditaan vähintään  
50 000 äänivaltaista kansalaista, jotta aloite voi edetä eduskunnan käsiteltä-
väksi. Lisäksi määriteltiin, että aloitteiden tulee liittyä lainsäädäntöön – tämä 
voi tarkoittaa esitystä olemassa olevan lain kumoamisesta tai muuttamisesta tai 
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Demokratiassa kuplii – Dialogin mahdollisuus suomalaisessa digiyhteiskunnassa 

1.  Suomalaisen demokratian tila

kokonaan uuden lain ehdottamista. Aloitteet voivat olla joko valmiiksi lain muo-
toon kirjoitettuja, tai ne voivat sisältää ehdotuksen hallitukselle aloittaa lainsää-
däntöprosessi. Aloiteinstituution tarkemmat yksityiskohdat on määritelty erilli-
sessä laissa, joka astui voimaan samanaikaisesti perustuslakiuudistusten kanssa 
1.3.2012. Kansalaisaloitelaki on nyt ollut voimassa reilut viisi vuotta. Tänä aikana 
on pantu vireille yli 600 kansalaisaloitetta, joista 19 on edennyt eduskunnan 
käsittelyyn. Kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa on ollut vuosittain keskimääriin 
2–3 miljoonaa käyntikertaa. Kansalaisaloitteen käyttöönotto onkin arvioinnin 
mukaan ollut onnistunut uudistus. (OM 45/2017)

Kuntalaisen mahdollisuuksia osallistua oman kuntansa päätöksentekoon alet-
tiin kehittää Suomessa 1970-luvulla, ja kuntalaisaloite otettiin käyttöön vuonna 
1976. Sitä onkin kutsuttu suomalaiseksi demokraattiseksi innovaatioksi. Suoran 
demokratian instrumentit tulivat kuntalakiin vuonna 1990, ja samoihin aikoihin 
yleistyivät nuorisovaltuustot sekä vammais- ja vanhusneuvostot. Kansalaisraadit, 
verkko-osallistumisen kanavat ja osallistuva budjetointi ovat sen sijaan tällä vuo-
situhannella levinneitä kansalaisosallistumisen muotoja. (Christensen ym. 2016)

Kuntalaki määrittelee kunnan asukkaiden osallistumisoikeudet. Uuden kuntalain 
(410/2015) ns. demokratiapykälät tulivat sovellettaviksi kesäkuussa 2017. Laissa 
säädetään kuntavaaleista sekä valtuuston kokoonpanosta ja tehtävistä, kunnan 
asukkaiden äänioikeudesta, äänestysoikeudesta, aloiteoikeudesta ja kansanää-
nestysaloiteoikeudesta. Säännöksiä kunnan käytettävissä olevista keinoista asuk-
kaiden osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksien edistämiseksi on täydennetty ja ne 
ovat nyt varsin kattavat. Lakiin on lisäksi koottu vaikuttamistoimielimiä koskeva 
sääntely. Kunnalla on uuden kuntalain myötä velvollisuus asettaa nuorisoval-
tuusto, vammaisneuvosto sekä vanhusneuvosto. Kunta voi lisäksi asettaa alueel-
lisia toimielimiä, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään laissa. Osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan säännöksillä viestinnästä ja tietojen 
saatavuudesta yleisessä tietoverkossa sekä nostamalla kuntalaisten osallisuus ja 
sen suunnittelu osaksi kuntastrategiaa. Luottamushenkilöiden aseman vahvis-
tamiseksi päätöksenteossa laissa on tuotu esille valiokunta- ja puheenjohtaja-
mallit. Valtuusto voi myös päättää, että toimielinten puheenjohtajat toimivat 
päätoimisina tai osa-aikaisina luottamushenkilöinä. Luottamushenkilöiden toi-

mintaedellytyksiä on parannettu laajentamalla heidän 
oikeuttaan saada vapaata työstään luottamustoimen 
hoitamista varten.

Valmisteilla olevassa maakuntauudistuksessa kansan-
valtaisuutta on pidetty tärkeänä edellytyksenä uudis-
tuksen onnistumiselle. Maakunnat muodostavat  
uuden hallinnollisen tason. Täysin uusia elementtejä 
ovat maakuntavaalit ja osallistumisoikeudet maa- 
kuntatasolla. Hallituksen esityksessä maakuntalaiksi  
(HE 15/2017) osallistumisoikeudet vastaavat pääosin  
edellä mainittuja kuntalain sisältämiä osallistumis- 
oikeuksia. 

Valmisteilla olevassa 
maakuntauudistuksessa 
kansanvaltaisuutta 
on pidetty tärkeänä 
edellytyksenä uudistuksen 
onnistumiselle. 
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Sata vuotta suomalaista kansanvaltaa 

Niklas Wilhelmsson

Kansalaisten ja eri hallinnontasojen välistä vuorovaikutusta ja päätöksenteon 
avoimuutta velvoittavat edistämään myös hallintolaki (434/2003), julkisuus-
laki (621/1999) ja laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003). 
Kansalaisten osallistumisoikeuksista säädetään jonkin verran myös muussa  
erityislainsäädännössä. Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) 
määritellään kaavoituksesta, että niillä, joita kaava koskee, on oikeus osallistua 
kaavan valmisteluun ja saada tietoa siitä. Nuorten osallistumismahdollisuuksista 
säädetään nuorisolaissa (1285/2016). 

Käytännössä sekä kunnissa että valtakunnan tasolla on käytössä monia osallis- 
tumisen muotoja, joiden avulla voidaan kartoittaa kansalaisten mielipiteitä, 
kerätä ja kommentoida heidän ideoitaan päätöksentekoa varten sekä kannustaa 
rakentavaan kansalaiskeskusteluun. Näitä keinoja ovat esimerkiksi erilaiset  
kuntalais- ja käyttäjäkyselyt ja -raadit sekä osallistuva budjetointi. Lisäksi valta-
kunnan tasolla on kokeiltu esimerkiksi kansalaisraateja, joukkoistamista eli ver-
kossa tapahtuvaa yhteissuunnittelua lainsäädännön valmistelussa ja sähköisten 
kommentointikanavien, kuten otakantaa.fi-palvelun käyttöä.

Osallistumisoikeuksien toteutuminen 

Kansainvälisten vertailevien tutkimusten mukaan Suomi kuuluu tällä hetkellä 
maailman parhaiten toimivien demokratioiden joukkoon. Parlamentaarinen 
demokratia on vakiintunut ja vahvistunut asteittain satavuotisen itsenäisyy-
temme aikana. Vaalijärjestelmä, kansalaisten perusoikeudet ja hallinnon toiminta 
ovat Suomessa huippuluokkaa. Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomi kuiten-
kin pärjää melko heikosti poliittisen osallistumiskulttuurin saralla. Demokrati-
aindikaattoreiden mukaan osallistuminen on Suomessa heikentynyt jo pitkään ja 
jakautunut sosiaalisten ryhmien mukaan. Suomen edustuksellisen demokratian 
suurimmat haasteet liittyvät osallistumiseen ja erityisesti eri sukupolvien hyvin 
eriasteiseen puoluekiinnittyneisyyteen ja äänestysaktiivisuuteen. OECD-maiden  
vertailuissa Suomen yleisten vaalien äänestysprosentit ovat olleet jo pitkään 
keskitason alapuolella. Osallistumisen kasautuminen systemaattisesti tiettyihin 
väestöryhmiin on pulmallista paitsi päätöksenteon legitimiteetin eli oikeutuk-
sen, myös mahdollisesti päätösten lopputulosten kannalta – sillä kuka osallistuu, 
on vaikutuksensa siihen, mistä keskustellaan ja millainen kokemusperustainen 
tieto tulee kuulluksi päätöksenteossa. (OM 14/2014)

Osallistumisaktiivisuus voi vaikuttaa myös päätöksentekoa ja poliittisia toimi-
joita kohtaan tunnettuun luottamukseen ja näiden toimijoiden uskottavuuteen. 
Osallistumisen eriarvoistuminen ja polarisoituminen voivat lisätä turhautumista, 
väärinymmärryksiä ja vihapuhetta, jos koetaan, etteivät kaikkien mielipiteet ja 
kokemukset pääse kuuluviin. Yhteiskunnallisen osallistumisen ja äänestysaktiivi-
suuden heikkeneminen voivat ajan myötä johtaa myös virkamiesvallan kasvuun. 
Siksi olisi tärkeää, että kaikki kansalaiset kokisivat osallistumisen omakseen ja 
että pystyisimme luomaan aidon ja vuorovaikutteisen dialogin kansalaisten ja 
päättäjien välillä.  
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Äänestysaktiivisuutta ja poliittista kiinnittymistä koskevan huolipuheen rinnalla 
keskustellaan myös entistä enemmän osallistumistapojen muutoksista. Tutki-
mukset antavat viitteitä siitä, etteivät yhteiskunnallinen aktiivisuus tai kiinnos-
tus yhteiskunnallisia kysymyksiä kohtaan itsessään välttämättä ole heikentyneet. 
Osallistumisen on katsottu muuttaneen muotoaan ja vaikuttaminen tapahtuu 
yhä useammin perinteisten edustuksellisen demokratian järjestelmien ulkopuo-
lella. Erityisesti nuorempien ikäryhmien osalta on havaittu, etteivät motivaatio 
osallistua ja kiinnostus politiikkaa kohtaan suuntaudu välttämättä ensisijaisesti 
perinteiseen poliittiseen järjestötoimintaan, vaan osallistumisen muodot ovat 
yhä monimuotoisempia. 

Edellä kuvattuihin seikkoihin on kiinnitetty huomiota valtioneuvoston demokra-
tiapolitiikassa ja asiaa käsitellään myös tarkemmin tämän pamfletin eri luvuissa. 
Valtioneuvoston demokratiapoliittinen toimintaohjelma vuosille 2017–2019 
(OM 7/2017) tukee omalta osaltaan sitä kehitystyötä, jolla pyritään löytämään 
uusia tapoja poliittiselle osallistumiselle ja rakentavalle yhteiskunnalliselle 
keskustelulle.
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Demokratian toimivuuden määrälliset indikaattorit osoittavat, että kansanvalta 
toimii Suomessa kohtuullisen hyvin. Näin voidaan päätellä demokratiaindikaat-
toreista, joita on koottu Suomen vaalitutkimuskonsortion ylläpitämälle sivustolle 
vaalitutkimus.fi. Suurin osa indikaattoreista perustuu kansallisiin eduskuntavaali-
tutkimuksiin, joita tutkijaryhmä on toteuttanut säännöllisesti vuoden 2003  
vaaleista alkaen. 

Se toimii!

Miltä osin suomalainen demokratia näyttää toimivan, kun ajatellaan kansanvallan 
isoa kuvaa? Lista ei ole aivan lyhyt. 

Suomi ei eristäydy, vaan pyrkii aktiiviseen kansainväliseen yhteistyöhön globaa-
lien ongelmien ratkaisemiseksi. Maan poliittinen järjestelmä toimii melko hyvin 
ja kykenee pääsääntöisesti tuottamaan ja toimeenpanemaan päätöksiä tehok-
kaasti. Poliittisen järjestelmän osat pelaavat yhteistyössä ilman pitkäaikaisia  
toiminnallisia kriisejä. Hallitukset ja niiden puoluepoliittinen pohja vaihtelevat 
uskottavasti vaalitulosten mukaan ja kaikki eduskuntapuolueet ovat mahtuneet 
johonkin hallituskoalitioon. Uusia puolueita syntyy ja vakiintuu. Kansalaisille on 
turvattu laaja kirjo erilaisia vaikutusmahdollisuuksia. Oikeusjärjestelmä toimii, 
eikä perusoikeuksia yleisesti ottaen poljeta.

Myös kansalaisten kiinnittyminen politiikkaan on suurelta osin reilassa. Ihmiset  
ovat pääsääntöisesti vähintään melko kiinnostuneita politiikasta ja terveen kriit-
tisiä sen toimijoita kohtaan. Tähän liittyy usein luottamus poliittiseen järjestel-
mään ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Järkevä luottamus pohjautuu myös 
yleiseen sosiaaliseen luottamukseen ja pääomaan, joka on Suomessa kansain- 
välisesti verraten varsin vahvaa. 

Yksittäiseen puolueeseen tai ehdokkaaseen pettyneen on myös melko helppoa 
löytää itselleen vaaleissa toinen vaihtoehto kantojensa ajamiseen. Liikkuvien 
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äänestäjien kasvava määrä valitsijakunnassa ei ole itseisarvo demokratian toimi-
vuuden kannalta, mutta sekin osoittaa puolue- ja vaalidemokratian toimivuutta.

Vai toimiiko sittenkään?

Sitten huonompiin uutisiin. Emme kylve niissä, mutta keskeisimmät kyllä kirpai-
sevat. Yleisten vaaliemme äänestysprosentit eivät ole nousussa, äänestysaktiivi-
suus on matalaa ja erot väestöryhmien osallistumisessa kasvavat. Uudet, nuoret 
valitsijasukupolvet äänestävät yhä harvemmin, ja näissä ikäluokissa koulutus-
taso vaikuttaa äänioikeuden käytön todennäköisyyteen enemmän kuin muissa 
ikäluokissa. 

Tilastokeskuksen tuottamat tilastokatsaustiedot viime 
kuntavaalien äänestysaktiivisuudesta osoittavat, että 
koko maassa 25–34-vuotiaista perusasteen koulutuk-
sen saaneista vain joka viides kävi äänestämässä.

Kehityssuunta on väärä ja kieltämättä hankalasti kor-
jattavissa. Nuorten ja keski-ikäisten suhde puolueisiin 
on etäinen. Takavuosikymmenten rynnistystä puolue-
toimintaan ei tule tapahtumaan lähitulevaisuudessa, 
jos myöhemminkään. Tämä vaikuttaa väistämättä esi-

merkiksi uusien poliitikkojen rekrytoitumiseen. Tarjontaa on yhä vähemmän. 
Puolueet eivät enää toimi poliittisen kouluttautumisen ja kommunikaation pää-
areenoina. Politiikka opitaan, jos opitaan, medioiden välityksellä — tai lennosta 
lähtemällä ehdokkaaksi ja pääsemällä luottamushenkilöksi.

Yhä useammat eivät osallistu ainakaan vaali- ja puoluedemokratiaan, vaan seu-
raavat sitä mieluummin yleisönä, sivusta. Ja kun vaali- ja puoluedemokratiaa on 
hankalaa kehittää, viranomaisten kehittämistoimet kohdistuvat todennäköisem-
min siihen, mitä on mahdollista uudistaa nopeammin. Luodaan uusia osallistu-
mismuotoja, mikä on toki tärkeää. Mutta lisäävätkö uudet osallistumismuodot 
osallistujien määrää vai kasaantuuko osallistuminen yhä enemmän jo ennestään 
aktiivisimmille?

Ei se internet, vaan ne käyttäjät

Osallistumistendenssit vaikuttavat myös tietoihin ja mielipiteisiin politiikasta, 
tapoihin seurata sitä ja siihen, missä ja miten politiikasta keskustellaan. Edus-
tuksellisen demokratian piirissä omia tai oman ryhmän kantoja arvioidaan aina-
kin jossakin prosessin vaiheessa avoimesti ja dialogisessa prosessissa suhteessa 
muiden toimijoiden kantoihin. Eri kantoja edustavat ryhmittymät argumentoivat 
omien kantojensa puolesta jokseenkin selkein keskustelusäännöin ja päätöksen-
teossa enemmistön kanta voittaa. Voittavien koalitioiden muodostamiseksi ryh-

Koko maassa 25–34 
-vuotiaista perusasteen 
koulutuksen saaneista 
vain joka viides kävi 
äänestämässä.
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mittymien on järkevää sovittaa yhteen kantojaan muiden ryhmien mielipiteiden 
kanssa. 

Verkkovaikuttaminen ja verkkokeskustelut toimivat nekin parhaimmillaan mai-
nioina poliittisen keskustelun areenoina, mutta valitettavan usein ne tarjoavat 
myös täysin päinvastaisia esimerkkejä. Netissä omia kantojaan voi tuoda esiin 
pidäkkeettömästi julkistamalla ne itse ja tarjoamatta kommentointimahdol-
lisuutta. Jos haluaa osallistua keskustelusivustoilla, se on usein mahdollista 
anonyymisti. Nimettömyys vähentää vastuuntuntoisuutta. Valitettavan usein 
nettikeskustelut päätyvät epäasialliseen käytökseen ja keskusteluyhteyden 
katkeamiseen. 

Ongelmana ei kuitenkaan ole internet vaan sen käyttäjät, ja keskusteluareen-
oissakin on eroja. Netissä törmää turhan usein pelkkään pointtien heittelyyn ja 
ilkkumiseen, joilla ei ole mitään tekemistä ratkaisuihin pyrkivän järkiperäisen 
keskustelun kanssa. Edustuksellisen demokratian areenoilla ja päätöksenteossa 
ratkaisujen löytäminen on puolestaan kaiken toiminnan yleinen tavoite.

Voidaan aiheellisesti kysyä, mistä ääriesimerkit verkkokeskustelijoista ovat oppi-
neet kohentamisen tarpeessa olevat keskustelutyylinsä. Soveltavatko he vain 
yleistä puhetapaansa yhteiskunnalliseen keskusteluun vai onko kyse enemmän 
tai vähemmän satunnaisista purkauksista? Vai ovatko he saaneet mallia formaat-
tiinsa poliitikkojen omista edesottamuksista tai nettiä vanhempien viestinten 
yhteiskunnallisista keskusteluista? 

Luultavasti yleiseen keskusteluun nousevat myös verkkokeskusteluista helpoim-
min ylilyönnit. Puhutaan politiikan julkisuuden tabloidisaatiosta: kärkevin on tär-
keintä. Toivottavasti internetin mahdollisuudet demokratian edistäjänä kyetään 
hahmottamaan ja hyödyntämään tästä kehityssuunnasta huolimatta. 

Kokonaisuudessaan uudet verkko-osallistumisen muodot vaalikoneineen ja  
kansalaisaloitteineen ovat kohentaneet merkittävästi kansalaisten ja hallinnon 
sekä valitsijoiden ja poliitikkojen välistä tiedonkulkua.    
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