Kansalaiset: keskusta, SDP ja kokoomus tarjoavat parhaat mahdollisuudet vaikuttaa paikallisesti
Kansalaisten mielestä keskusta, SDP ja kokoomus tarjoavat parhaat mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa paikallistason asioissa omassa kotikunnassa. Tulos kertoo puolueiden asettuvan paikallisessa vaikuttavuusvertailussa kolmeen ryhmään. Eniten mainintoja saivat keskusta (26 %) ja SDP (26 %). Kokoomuksen (24 %) kolmossija on selvä. Seuraavaan tasavahvaan ryhmään
kuuluvat vihreät (17 %), perussuomalaiset (15 %) ja vasemmistoliitto (14 %).
Kolmannen ryhmän muodostavat RKP (8 %) ja kristillisdemokraatit (5 %). Viidennes (19 %) ilmoittaa, ettei mikään arvioitavista puolueista tarjoa hyviä vaikutusmahdollisuuksia.
Tulos heijastaa täten osaksi puolueiden vaalikannatusta, mikä on sinänsä
luonnollista. Mikäli suuren puolueen kannattajat ovat taipuvaisia näkemään
oman puolueensa tehokkaaksi vaikutusväyläksi, puolueen asema tuloksissa
määräytyy merkittävästi jo tämän takia. Kun pienpuolueen kannattaja toimii
samoin, se ei juuri näy tuloksissa.
Puolueiden vertailussa saamien mainintojen määrät ovat kuitenkin kauttaaltaan suurempia kuin niiden tavanomainen kuntavaalikannatus. Tulokset eivät
täten kokonaan määräydy kyseisen ”kannatuskertoimen” kautta. Valintojen takana on myös muita tekijöitä. Omaa puoluetta kohottavan kotiinpäin vedon
ohella tällaisia ovat mm. muita puolueita koskeva sympatiat sekä silkka realismi, tietoisuus jonkin puolueen vahvasta asemasta oman kunnan päätöksenteossa.
Kun kuntalaisten arvioita tarkastellaan puoluekannan mukaan, voidaan tehdä
perustuloksia avaavia havaintoja. Oman puolueen asettaminen parhaaksi vaikutuskanavaksi on ominaista kaikkien puolueiden kannattajille. Korkeimmat
arvot tässä vertailussa saavat keskusta ja kokoomus. Astetta varovaisempia
itsensä äänestämisessä ovat SDP:n, perussuomalaisten, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat.

Keskusta suosituin kakkonen
Tulokset tarjoavat myös mahdollisuuden tarkastella, miten puolueet kokevat
läheisyyttä keskenään tai hylkivät toisiaan. Keskustan kannattajien toissijaiset
vaihtoehdot vaikutusväyliksi ovat tasavahvasti SDP ja kokoomus. SDP:n ja kokoomuksen kannattajilla toissijainen vaihtoehto on vastavuoroisesti keskusta.
Kokoomuksen tukijat nostavat kolmen kärkeen myös SDP:n, SDP:n kannattajat puolestaan vihreät.

Perussuomalaisten katseet suuntautuvat toissijaisesti keskustaan. Vastavuoroisesti keskustan kannattajien luottamus perussuomalaisten kykyihin on vähäisempää. Sama yksipuolisuus on havaittavissa myös perussuomalaisten ja
kokoomuksen kannattajakuntien suhteessa. Kokoomuksen tukijoiden usko perussuomalaisiin on vähäisempää.
Muiden puolueiden kannattajien silmissä kristillisdemokraatit (2-11 %) tarjoavat
heikoiten mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa omassa kunnassa. Perussuomalaisten viimeisenä tosin on RKP (2 %)

Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat tykkäävät toisistaan
Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajakuntien välillä vaikuttaa olevan luottamussuhde. Vasemmistoliiton kannattajat noteeraavat vihreät (45 %) tärkeäksi
vaikutuskanavaksi ja vihreiden tukijat puolestaan vasemmistoliiton (24 %).
Asuinalueen ja kuntakoon yhteys tulee esille arvioissa selvimmin siinä, että usko keskustan tarjoamaan vaikutusväylään kasvaa huimasti pääkaupunkiseudulta ja yleensäkin Uudeltamaalta muualle Suomeen ja maaseudulle siirryttäessä. Vihreät nähdään suhteellisen vahvaksi pääkaupunkiseudulla mutta ei
juuri muualla. Kokoomusta ja SDP:tä koskevat luvut ovat lähes asuinalueesta
ja kuntatyypistä riippumattomia.
Puolueiden kuvaa selvitettiin tutkimuksessa yksilöidysti. Vastaajat arvioivat,
mitkä kahdeksasta puolueesta heidän nähdäkseen tarjoavat kansalaisille hyvät
mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa paikallistason asioissa omassa kotikunnassa. Kysymys oli ns. monivalintakysymys, joten vastaajien oli mahdollista nimetä niin monta puoluetta (yksi, useampia, kaikki, ei yhtään) kuin he katsoivat
henkilökohtaisen kantansa ilmaisemisen edellyttävän.
Tutkimuksen toteutus:
Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy. Tutkimusaineisto
on koottu Gallup Kanavalla 24.–29.9 2016. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.082. Vastaajat edustavat maamme 18 - 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun
ottamatta.
Lisätietoja: Asiamies Antti Mykkänen, 0400-570087

Kuvio 4p. MITKÄ PUOLUEET TARJOAVAT HYVÄT MAHDOLLISUUDET TOIMIA

JA VAIKUTTAA OMASSA KUNNASSA: ARVIOT PUOLUEKANNAN MUKAAN (%).
Suomen Keskusta - KESK
Suomen Sosialidemokr. Puolue - SDP
Kansallinen Kokoomus - KOK
Perussuomalaiset - PS
Vasemmistoliitto - VAS
Vihreä Liitto - VIHR
Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP
Kristillisdemokraatit - KD
Ei mikään
Ei osaa sanoa

70
34
32
25
15

KESK

15
8
7
8
21

Perussuomalaiset - PS
Suomen Keskusta - KESK
Kansallinen Kokoomus - KOK
Suomen Sosialidemokr. Puolue - SDP
Vihreä Liitto - VIHR
Vasemmistoliitto - VAS
Kristillisdemokraatit - KD
Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP
Ei mikään
Ei osaa sanoa

45
29
18
10

PS

6
5
5
2
24
20

Kansallinen Kokoomus - KOK
Suomen Keskusta - KESK
Suomen Sosialidemokr. Puolue - SDP
Perussuomalaiset - PS
Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP
Vihreä Liitto - VIHR
Vasemmistoliitto - VAS
Kristillisdemokraatit - KD
Ei mikään
Ei osaa sanoa

75
34
32
19
19

KOK

18
15
11
6
19

Suomen Sosialidemokr. Puolue - SDP
Suomen Keskusta - KESK
Vihreä Liitto - VIHR
Kansallinen Kokoomus - KOK
Vasemmistoliitto - VAS
Perussuomalaiset - PS
Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP
Kristillisdemokraatit - KD
Ei mikään
Ei osaa sanoa

57
22
20
19

SDP

13
12
4
2
17
24

Vihreä Liitto - VIHR
Vasemmistoliitto - VAS
Suomen Sosialidemokr. Puolue - SDP
Kansallinen Kokoomus - KOK
Suomen Keskusta - KESK
Perussuomalaiset - PS
Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP
Kristillisdemokraatit - KD
Ei mikään
Ei osaa sanoa

47
24
15
13

VIHR

10
7
4
2
11
36

Vasemmistoliitto - VAS
Vihreä Liitto - VIHR
Suomen Sosialidemokr. Puolue - SDP
Suomen Keskusta - KESK
Kansallinen Kokoomus - KOK
Perussuomalaiset - PS
Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP
Kristillisdemokraatit - KD
Ei mikään
Ei osaa sanoa

59
45
28
14

VAS

10
8
5
4
12
29
0

20
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