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1. Johdanto

Suomessa  korkeinta  sisäpoliittista  päätöksentekovaltaa  käyttävä  elin,  eduskunta,  valitaan
keskimäärin kerran neljässä vuodessa1 järjestettävissä yleisissä ja yhtäläisissä eduskuntavaaleissa,
joissa  äänikelpoisia  ovat  kaikki  täysi-ikäiset  Suomen  kansalaiset.  Äänestäjät  valitsevat
keskuudestaan  200  kansanedustajaa  vaalipiireittäin  eri  puolelta  Suomea.  Vuoden  2011
eduskuntavaaleissa valitut edustajat muodostavat yhteensä 0,004 prosenttia maan väkiluvusta. Täten
kansanedustajaa kohti kertyi noin 27 000 edustettavaa kansalaista. Vaaleissa äänioikeutettuina oli
noin 81 prosenttia maan väkiluvusta. Kun heistä 70,5 prosenttia eli noin kolme miljoonaa äänestäjää
valitsi  maahan  eduskunnan,  toimi  valitsijoina  todellisuudessa  noin  57,1  prosenttia,  hieman  yli
puolet,  Suomen  asukkaista.  Vaalien  voittajapuolueen,  kokoomuksen,  kokonaisäänimäärä  20,4
prosenttia  tarkoitti  käytännössä  sitä,  että  suurinkin  Suomen  eduskuntaan  nousseista  puolueista
edusti  suoraan  vain  noin  11,6  prosenttia  maan  väkiluvusta—puhumattakaan  kokoomusta
pienemmistä  eduskuntaryhmistä.  Pienin  vaalien  jälkeen  eduskuntaryhmän  muodostanut  puolue,
kristillisdemokraatit, edusti todellisuudessa noin 2,3 prosenttia Suomen väkiluvusta.2 

Vuoden  2011  eduskuntavaalit  eivät  perussuomalaisten  merkittävää  vaalivoittoa  lukuun
ottamatta  olleet  järin  poikkeukselliset  Suomen  poliittisessa  historiassa.  Tässä  mielessä  niitä  on
mahdollista käyttää yleistyksenkin uhalla esimerkkinä edustuksellisen poliittisen vallan toiminnasta
Suomessa.3 

Eduskuntavaaleissa on kyse eräänlaisesta edustavan otannan ottamisesta perusjoukosta eli
Suomen  äänikelpoisista  kansalaisista.  Kysymys  kuuluukin,  miten  hyvin  tämä  otanta  onnistui
vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Aiemmin esitetyt lukemat ovat sellaisenaan vain suuntaa antavia,
eivätkä  kerro  sellaisenaan  mitään  siitä,  miten  hyvin  eduskuntaan  valitut  kansanedustajat
tosiasiallisesti edustivat valitsijoitaan. Tämän pienen tutkielman keskeinen kysymys voidaan jakaa
kahteen osaan: 

i. kysymykseen siitä, miten hyvin vaaleissa tehtävä otanta onnistui tuottamaan Suomeen sen
väestöä edustavan eduskunnan; ja kysymykseen siitä

ii. miten hyvin eduskuntavaaleilla ylipäätänsä voidaan tuottaa maan väestöä tosiasiallisesti
edustava joukko lainsäätäjiä.

Nämä  kysymykset  kiinnittyvät  elimellisesti  kysymykseen  julkisen  vallan  suhteesta  Suomen
yhteiskunnan  tuotannolliseen  perustaan,  tuotantovälineiden  yksityisomistukseen  perustuvaan

1 Näin vuodesta 1979 lähtien; pitkän aikavälin keskiarvo (1908‒2011) on kolme vuotta.  
2 Tilastokeskus, Eduskuntavaalit – tulokset 2011.  

<http://193.166.171.75/database/StatFin/vaa/evaa/evaa_2011/evaa_2011_fi.asp> [haettu 23.6.2014]
3 Vuoden 2011 eduskuntavaalien äänestysprosentti  (70,5) oli  noin prosenttiyksikön pitkän aikavälin (1908‒2011)

keskiarvon  yläpuolella.  Keskimäärin  eduskuntavaalien  äänestysprosentti  on  vuosina  1908‒2011  järjestetyissä
eduskuntavaaleissa  ollut  69,4  prosenttia  ja  keskihajonta  noin  9,6  prosenttia.  Korkeimmillaan  eduskuntavaalien
äänestysprosentti  on ollut  vuoden 1962 vaaleissa,  jolloin 85,1 prosenttia  äänioikeutetuista  käytti  äänioikeuttaan
(lähde: Tilastokeskus, Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908‒2011.
<http://193.166.171.75/Dialog/varval.asp?ma=030_evaa_tau_103&ti=Suomessa+asuvien+Suomen+kansalaisten+
%E4%E4nestysaktiivisuus+eduskuntavaaleissa+1908+
%2D+2011&path=../Database/StatFin/vaa/evaa/evaa_as/&lang=3&multilang=fi> [haettu 24.6.2014]). 
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kapitalismiin.  Täten  ne  muodostavat  lähtökohdan  myös  laajemmalle  kysymykselle  siitä,  miten
kapitalistinen valtio Suomi on historiansa aikana ollut. 

2. Edustuksellisen valtiovallan teoriaa

Marxilaisen,  edustuksellisen  valtiovallan  tutkimuksen  teoreettiset  lähtökohdat  voidaan  palauttaa
valtion  suhteeseen  hallinnollisen  alueensa  tuotannolliseen  perustaan.  Tämä  perusta,  jossa
tapahtuvan  arvonluonnin  pakkoluovuttaminen  veroina  ja  muina  maksuina  valtiovallan  käyttöön
muodostaa julkisyhteisöjen olemassaolon ennakkoehdon, on Suomessa karkeasti ottaen noin 1860‒
1870-luvuilta  lähtien  rakentunut  tuotantovälineiden  yksityisomistukselle  sekä  tuotettujen
hyödykkeiden markkinaperustaiselle  kierrolle  tuotannosta  kulutukseen ja  takaisin.  Kapitalistinen
pääoman tuotanto- ja kiertoprosessi voidaan esittää kaaviossa

M −C <mp
v ... P ...C '−M ' <p

t
−M '−C ' <mp

v ...P...C ' ' jne.,

jossa M = rahapääoma, C = tuotantopääoma, joka osatekijät ovat v = vaihteleva pääoma, työvoima,
mp =  tuotantovälineet,  P =  tuotantoprosessi,  C' =  laajentunut  tuotantopääoma,  joka  myydään
tavarapääomana M':ää eli laajentunutta M:ää vastaan. Tästä vähennetään verot t ja voitto p. Tämän
jälkeen M' käytetään tuotantoprosessin laajentamiseen, so. pääoman laajennettuun uusintamiseen.

Valtion merkitys Suomen kapitalisoinnissa on ollut merkittävä. Yhtäältä tämä merkitys on
syntynyt Saimaan kanavan sekä rautatieverkon kaltaisten, kapitalistisen hyödyke- ja pääomakierron
edistämiseksi tuotettujen liikennereittien kautta, toisaalta—ja mikä on merkittävämpää—valtio on
luonut  Suomeen  olosuhteet,  joissa  kapitalistit  ovat  voineet  harjoittaa  pääomiensa  tuotannollista
sijoitusta, pääoman kasaamista. Nämä olosuhteet on rakennettu ja niitä uusinnetaan kapitalistisissa
yhteiskunnissa ennen kaikkea lainsäädännön keinoin. Koska lainsäädäntötyö on Suomen kaltaisissa
edustuksellisen  lainsäädäntövallan  maissa,  ainakin  nimellisesti4,  luovutettu  hallitusmuodoissa  ja
perustuslaeissa  eduskunnille,  tulee  kapitalismin,  kansalaisten  ja  valtiovallan  suhdetta  tutkivan
suunnata mielenkiintonsa nimenomaan eduskuntiin. 

Edellä  esitetyistä  kysymyksistä  ensimmäiseen  (i.)  vastaaminen  edellyttää  toisen  (ii.)
teoretisointia  ja  sen yleisten puitteiden tunnistamista.  Selvää on,  että  päätöksentekojärjestelmän,
joka  pyrkii  lähtökohtaisesti  edustamaan  jotakin  ihmisryhmää  tai  -joukkoa  ja  näiden  etuja,  on
muistutettava edustettaviaan. Se, miten hyvin se tästä tehtävästään suoriutuu, tai kysymys siitä, ketä
tähän edustettavien joukkoon kuuluu, on keskeinen. Aiemmin esitettiin, etteivät kaikki Suomessa
asuvat  ole  maan  kansalaisia,  etteivät  kaikki  kansalaiset  ole  äänioikeutettuja  ja  etteivät  kaikki
äänioikeutetut pääsääntöisesti käytä äänioikeuttaan. Lähtökohtaisesti jo se, että vain hieman yli ½
Suomessa asuvista valitsi vuonna 2011 lakeja säätävän eduskunnan, rajaa sen edustavuutta, jos ja
kun äänestäjät  valitsevat  äänestämänsä ehdokkaan ja hänen vaaliliittonsa,  useimmiten puolueen,
omien mieltymystensä mukaisesti. Vielä enemmän edustuksellisuutta ovat mahdollisesti rajanneet
vaaliliittojen  ehdokasasettelun  vinouma  sekä  ehdokkaiden  pyrkimykset  yleistää  edustamansa
taustaryhmän etu kaikkien äänestäjien eduksi. 

Kuten  todettua,  marxilainen  valtioteoria  lähtee  liikkeelle  siitä  taustaoletuksesta,  että
julkisyhteisöt lepäävät kapitalistisen tuotantotavan varassa. Tälle on selkeä työarvoarvoteoreettinen
perustansa,  joka lähtee liikkeelle siitä,  että vain elävä ihmistyövoima kykenee luomaan työllään
uutta arvoa. Tuotannossa syntyvän arvonlisäys eli lisäarvo aineellistuu tuotettavissa hyödykkeissä.

4 Tämän  vallanjaon  nimellisyys  voidaan  johtaa  ainakin  Suomessa  siitä,  että  maan  hallitus  muodostetaan  lakia
säätävistä  kansanedustajista  ja  siitä,  että  kansanedustajat  pääsevät  näin  ministereinä  ja  hallituksen  ohjelman
puolesta pääsääntöisesti äänestävinä lainsäätäjinä yhdistämään valmistelu- ja päätöksentekovallan yksiin käsiin. Se,
että  Suomen poliittisessa  historiassa  on  pääsääntöisesti  muodostettu  enemmistöhallituksia,  on  tarkoittanut,  että
hallitukset  ovat  kyenneet käytännössä harjoittamaan sekä valmistelu-  että päätöksentekovaltaa—hallitukset  ovat
kirjoittaneet itselleen hallitusohjelman, johon perustuneet hallituksen esitykset se on valmistellut ja äänestyttänyt
laeiksi enemmistönsä nojalla eduskunnassa. 
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Kun tästä uutta arvoa luovasta ihmistyövoimasta ylivoimainen enemmistö ostetaan ja kulutetaan
joko kokonaan tai valtaosin yksityisomisteisissa yrityksissä, joutuvat julkisyhteisöt aina johonkin
mittaan asti ottamaan huomioon kapitalistisen tuotannon ja sen päätuotteen, pääoman kasautumisen,
itselleen asettamat ennakkoehdot.5 Bob Jessopin mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös
lakeja  säätävien  kansanedustajien  on  ”sovitettava  yhteen  pääoman kasautumisen edellytykset  ja
äänestäjien vaatimukset.” Hänen mukaansa tämä ”sisällyttää itseensä tietyn politiikanteon tavan,
jonka  kautta  pääoman  tarpeet  voidaan  esittää  kaikkien  etuna  ja  joka  edellyttää  tiettyä
pidäkkeellisyyttä  suhteessa  yksittäisten  pääomien  etuihin  ja  myönnytyksiä  muiden  etujen
edustajille.”6 Tässä  moninaisten,  mutta  epätasaisesti  ja  puolueellisesti  edustettujen  etujen
ristipaineessa  luoviminen  tarkoittaa,  ettei  julkinen  valta  tai  eduskunta  voi  koskaan  olla  täysin
puolueellinen pääoman yleisiä kasautumisehtoja vastaan eikä toisaalta jättää niitä tyystin huomiotta.
Pikemminkin  päinvastoin,  julkinen  valta  on  pääsääntöisesti  pakotettu  noudattamaan  pääoman
kasautumisvaatimuksia tilanteesta riippumatta. 

Mikäli  kansanedustajaehdokkaat  ja  heidän  vaaliliittonsa  onnistuvat  edustamiensa  etujen
yleistämisessä koko äänestäjäkuntaa koskeviksi yhteiseduiksi, uusintaa se yhtäältä sekä pääoman
kasautumisehtojen7 toteutumista  että  äänestäjäkunnan  yleistä  luottamusta  edustuksellisen
päätöksentekojärjestelmän toteutumiseen. Tämä pätee myös eduskuntaa äänestettäessä. Aiemmin on
mainittu  tekijöitä,  jotka  voivat  tehdä  edustavuuden  toteutumisesta  vaikeaa.  Niistä  yksikään  ei
kuitenkaan tuomitse edustavuuden toteutumista äänestyksien kautta sellaisenaan epäonnistuneeksi.
Ne ovat lisäksi epäkohtia,  jotka tunnustetaan melko yleisesti  ja joita ei  voida sellaisenaan pitää
vaalitavan itsensä puitteissa mahdottomina korjata.8 

Harvemmin  äänestyksiin  liitetty  näkemys  lähtee  kuitenkin  siitä,  että  äänestys  tuottaa
valintatapana  sellaisenaan  vinoutuneen  edustuksen  suhteessa  toiseen  vaihtoehtoiseen
valintamenetelmään,  satunnaisotantaan  perustuvaan  arvontaan.  Bernard  Maninin  mukaan
”[p]erimmäinen tosiasia liittyen äänestyksiin on se, ”että ne ovat luonteeltaan samanaikaisesti ja
erottamattomasti  tasa-  ja  epätasa-arvoisia,  aristokraattisia  ja  demokraattisia.”9 Hänen  mukaansa
äänestyksestä  demokraattisena,  kansanvaltaisena  ja  edustavana  valintatapana  puhuttaessa
unohdetaan  se,  etteivät  edustuksellisia,  äänestyksellä  valittavia  päätöksentekoelimiä  rakentaneet
”perustajaisät”  niin  Euroopassa kuin  Yhdysvalloissakaan lähteneet  1700‒1800-luvuilla  liikkeelle
ajatuksesta,  jonka mukaan äänestyksen  avulla  olisi  ollut  pyrkimys  nimenomaan  edustavien,  so.
vinoutumattomien  edustuksien  luontiin.10 Sen  sijaan  heidän  pyrkimyksenään  oli  tuottaa
päätöksentekojärjestelmiä, jotka olisivat suosiollisia suhteessa tuotantovälineet ja muun omaisuuden
omistavaan kansanosaan. 

Maninin mukaan 1700‒1800-luvulla käydyssä poliittisessa keskustelussa ja porvarillisissa
vallankumouksissa  nimenomaisesti  rinnastettiin  toisiinsa  yhtäältä  demokraattisena  pidetty
valintatapa,  arvonta,  sekä  aristokraattinen  tapa  päätöksentekijöiden  valintaan,  äänestys.11 Tämä
perustui  pitkälti  ateenalaisen  sekä  italialaisten  kaupunkivaltioiden,  kuten  Firenzen  ja  Genovan
osittain  arvonnalla  toteutetun  päätöksentekijöiden  valinnan  kautta  saatuun  historialliseen
kokemukseen. Ateenassa demokraattisen päätöksenteon perustana nähtiin ehdokkaiden yhtäläinen
todennäköisyys tulla  valituksi  kansankokoukseen  tai  muuhun  päätöksentekoelimeen.  Tämä

5 Näin esitettynä tuotetaan staattinen malli, joka ei ota huomioon pitempiaikaista kapitalistista suhdannekiertoa ja
jossa lähdetään liikkeelle ikään kuin välttämättömyystasolta—esitetään vain ehdot, jotka pääoman kasautuminen
vaatii ehdottomasti. Kapitalistisen suhdannekierron dynaamisuuteen tai historiallisuuteen ei tämän pienen paperin
puitteissa ole mahdollista syventyä. 

6 Jessop 1990, 187. Suom. tekijän. 
7 Pääoman  kasautuminen  ilmaistaan  yleensä  julkisessa  keskustelussa  käsitteellä  talouskasvu,  jolla  viitataan

kansantuotteen vuotuisen arvonlisäyksen kasvuun. 
8 Tasainen  tuotantovälineiden  omistus,  tulonjako  ja  korkea äänestysprosentti  voivat  lisätä  kansanedustuslaitoksen

edustavuutta vallitsevan valintamenetelmän, vaalin, puitteissa. 
9 Manin 1997, 149. Suom. tekijän. 
10 Ibid., 70,74,101. 
11 Ibid., 1. 
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todennäköisyys perustui ennen kaikkea arvontaan, hajaotantamenetelmän käyttöön. Nykyaikaisen,
myös  Suomessa  käytössä  olevan  valintamenetelmän,  äänestämisen,  kansanvaltaisuus  perustuu
puolestaan  täysi-ikäisten  ja  -valtaisten  sekä  kansalaisluottamusta  nauttivien  ihmisten
mahdollisuuteen asettua ehdolle.  Kaikilla ehdolle asettuvilla ei  kuitenkaan ole heidän omista tai
heidän  vaaliliittonsa  ominaisuuksien  eroista  johtuen  yhtä  suuria  mahdollisuuksia  eli
todennäköisyyttä  tulla  valituksi.  Kuitenkin  juuri  mahdollisuus  ehdokkuuteen,  yhdistettynä
äänioikeuden laajentumiseen 1900-luvulla myös työväenluokkaan ja naisiin, tekee äänestämisestä,
kuten Manin toteaa, samanaikaisesti tasa- ja epätasa-arvoista, demokraattista ja aristokraattista. Ei
olekaan  ihme,  että  ”sekä  eliitit  että  tavalliset  kansalaiset  voivat  löytää  haluamansa”12 juuri
äänestyksistä. Maninin mukaan juuri tämänkaltainen ”[ä]änestyksen hahmottomuus voi olla avain
muiden joukossa sen poikkeukselliselle pysyvyydelle”.13 

Mikäli äänestykseen perustuva päätöksentekijöiden, kuten lakeja säätävien kansanedustajien
valinta nähdään Maninin tapaan menettelytavaltaan aristokraattisena, herää kysymys siitä,  keistä
ehdolla  oleva  ja  valittava  aristokratia  koostuu.  Marxilainen  vastaus  tähän  kysymykseen  on
kaksiosainen.  Yhtäältä  tämä  aristokratia  perustuu  ihmisryhmistä,  joilla  on  kyky  ja  valmiudet
tuhansien  äänien  keruuseen  sekä  toisaalta  siihen,  että  heillä  on  halukkuus  pääoman
kasautumisehtojen  toteuttamiseen  lainsäädännön  ja  julkisen  politiikan  keinoin.  Se,  että  nämä
ennakkoehdot täyttyvät usein samoilla, tiettyihin eturyhmiin kuuluvilla henkilöillä, ei ole sattumaa,
vaan  kaksisuuntaisen  vuorovaikutussuhteen  tulosta.  Pääoman  kasautumisehtoja  parhaiten
eduskunnassa uusintavat kansanedustajat ovat historiallisesti olleet joko itse pääoman omistajia tai
uskoneet,  että  sen  kasautumisehtojen  toteuttaminen  on—heikoimmillaan  välineellisesti,
vahvimmillaan  itseisarvoisesti—välttämätöntä  yhteiskunnalle  myönteisen  kokonaiskehityksen
tuottamiseksi.14 Kuten edempänä nähdään, ei  pääoman omistaminen tai  sen omistajuuden kautta
niin sanottuun omistavaan kuuluminen ole Suomessa välttämättä ollut yhtä vahva ehto pääoman
kasautumisehtoja toteuttavalle politiikalle eduskunnassa kuin usko pääoman etujen toteuttamisen
välttämättömyyteen.  Vaikka  tässä  esitetyt  kaksi  aristokratiaan  kuulumisen  ehtoa  ovatkin
marxilaisessa  katsannossa  kaikkein  keskeisimmät,  liittyy  aristokraattisuuteen  myös  muita,
tärkeysasteeltaan vaihtelevia tekijöitä. Yksi näistä on kansanedustajien tulotaso sellaisenaan, joka
voi  tiettyyn  mittaan  asti  vaikeuttaa  heidän  samastumiskykyään  yhteiskunnan  pienituloisempien
kokemiin ongelmiin. Myös tätä tarkastellaan edempänä. 

Esitetystä huolimatta on ensiarvoisen tärkeää muistaa Marxia mukaillen, että pääoman tosi
raja  on  pääoma  itsessään.15 Näin  ollen  se  lainsäädäntötyö,  jolla  eduskunta  pönkittää  Suomessa
pääoman kasautumisehtojen toteutumista, perustuu aina julkisen vallan vaillinaiseen kykyyn ohjata
kapitalistisen tuotannon, hyödykekierron ja suhdanteen kehitystä. Paljon keskeisemmässä asemassa
ovat  aina  kapitalistisessa  tuotantotavassa  sellaisenaan  ilmenevät  lainalaisuudet,  joista
keskeisimpänä  voidaan  mainita  tekijänkin  usein  käsittelemä  voiton  suhdeluvun  laskutendenssin
laki.16 Käytännössä tämä tarkoittaa myös muiden kuin pääoman kasautumisehtojen turvaamiseen
myönteisesti  suhtautuvien  poliittisten  eturyhmien  pakkoa  niiden  turvaamiseen.  1900-luvun
viimeisten kolmen vuosikymmenen ja kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana tämä on näkynyt
muun  muassa  sosiaalidemokraattisten  joukkopuolueiden  taantumana.  Jessopin  mukaan
”parlamentarismin ja markkinavoimien yhdistetty logiikka” ovat pakottaneet ”sosiaalidemokraatit
omistautumaan porvarillisen hegemonian ylläpidolle.”17 Historiallisesti näin voidaan nähdä käyneen
myös muille sosialistisille, kommunistisille ja kansandemokraattisille joukkoliikkeille. Suomessakin

12 Ibid., 156.
13 Ibid., 156. Suom. tekijän. 
14 Miliband 1970, 69‒70.  
15 Marx 1980, 253.
16 Marx  1993,  748.  Marxin  mukaan  voiton  suhdeluvun  laskutendenssin  laki  ”on  joka  suhteessa  nykyaikaisen

poliittisen  taloustieteen merkittävin laki  ja  elintärkeä  kaikkein  vaikeimpien suhteiden ymmärtämiseksi.”  Suom.
tekijän.

17 Jessop 1990, 184. Suom. tekijän.
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SKDL:n  kautta  eduskunnassakin  istuneet  kommunistit  ja  vasemmistososialistit  luopuivat
muodollisesta  vallankumouksen  vaateestaan  1960-luvulla.  Tämä  ei  kuitenkaan  tarkoita,  että
pääoman  kasautumisehdot  määräisivät  kaiken  politiikanteon  suuntaviivat  ajasta  ja  paikasta
riippumatta. 

Se tosiasia, ettei pääomilla ole kaiken läpäisevää yhteisetua ajettavanaan, mahdollistaa myös
muunlaisesta politiikasta kuin kapitalismin reunaehtoja toteuttavasta hallinnoinnista innoituksensa
hakevien poliittisten liikkeiden toiminnan niin yhteiskunnassa yleisemmin kuin eduskunnassakin.18

Yhteiskunta ei kuitenkaan koskaan kehity staattisen lineaarisesti siten, että politiikka itsessään olisi
vain muutoin tasaisen kehityksen hienosäätöä. Politiikka, joka on yhdellä ajanhetkellä mahdollista,
on  toisella  mahdotonta  ja  toisin  päin.  Yksi  marxilaisen  yhteiskuntafilosofian  ehdottomista
vahvuuksista  onkin  historian  hahmottaminen  dynaamisena,  alati  muuttuvana  prosessina,  jonka
avulla muutoin äkilliset ja selittämättömältä vaikuttavat ilmiöt, kuten talouden kriisit näyttäytyvät
johdonmukaisen  kehityksen  vaiheilta,  ei  poikkeamilta  muutoin  staattisesta  yhteiskunnallisesta
kehityksestä.19 Kaikella  on  aikansa  ja  jokainen  tavanomainen  historiallinen  kehityskulku  on
sisäisesti ristiriitainen ja päättyy itsensä negaatioon.20 

Erilaisen  yhteiskunnallisten  pintatason  ilmiöiden  kritiikki  kuului  Marxin  poliittisen
taloustieteen  kritiikkiin  elimellisellä  tavalla.  Hänen  mukaansa  monet  taloudelliset  ilmiöt  ja
kategoriat,  joiden  avulla  selitetään  muun  muassa  työllisyysastetta  ja  valuuttojen  vaihtokurssien
vaihtelua, ovat itse vain tuloksia vielä selittävämpien tekijöiden muutoksista. Tällä perusteella on
mahdollista kritisoida myös kansantalouden tilan hallinnointia yrittäviä eduskuntia, jotka tukeutuvat
lainsäädäntötyössään  usein  lyhyen  ajan  sisään  valmisteltuihin,  asiantuntijatyöryhmämuistioihin
perustuviin  hallituksen  esityksiin,  joissa  marxilaisessa  katsannossa  selitettävät  tekijät,  kuten
työttömyysaste  ja  inflaatio  näyttäytyvät  selittävinä  tekijöinä,  joiden  varaan  harjoitettava
talouspoliittinen  lainsäädäntötyö  lasketaan.  Jessop  summaa  näistä  lähtökohdista  harjoitettavan
talouspolitiikan seuraavasti.

Ensinnäkin,  koska  valtio  on  [kapitalistisen]  tuotantoprosessin  ulkopuolella,  sen  on
reagoitava  jälkikäteen  tapahtumiin  joita  se  ei  itse  kykene  hallitsemaan  tai  ryhdyttävä
tehottomaan  etukäteiseen  taloudelliseen  suunnitteluun.  Toiseksi,  valtiolla  on  taipumus
vastata taloudellisiin ongelmiin ja kriiseihin pinnallisten ilmiöiden (kuten inflaatiovauhdin,
työttömyysasteen  tai  kauppataseen  alijäämän)  kautta,  joilla  ei  ole  ilmiselvää  tai
johdonmukaista  suhdetta  kapitalistisen  [so.  pääoman]  kasautumisen todelliseen  suuntaan.
Tämä  tarkoittaa,  että  valtion  politiikalla  on  usein  rajoitettu  tai  vääristävä  vaikutus
reaalitalouteen. Tämän lisäksi on kolmanneksi olemassa lähtökohtaisia rahoituksia lakien ja
rahan käytölle ohjausmekanismeina perustuslaillisessa verotusvaltiossa. Tämä johtuu siitä,
että molemmat mekanismit toimivat etäisyydellä suhteessa reaalitaloudellisiin toimijoihin ja
prosesseihin ja jättävät huomattavan paljon tilaa tarkoitettujen lopputulosten välttämiselle ja
väistämiselle.21

Lieneekin  selvää,  etteivät  kansanedustajat  niin  lainsäätäjinä  kuin  -valmistelijoinakaan  ole
kaikkivoipia ja oman, rajattoman tahtonsa ohjaamia ihmisiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö
kansanedustajien joukkoon mahtuisi  ihmisiä,  joille  pääoman kasautumisehtojen turvaaminen on,
kuten todettua, miellyttävämpää tai ensisijaisempaa kuin toisille. Seuraavaksi tarkastellaankin sitä,
miten  eri  kansanedustajat  ja  eduskuntaryhmät  ovat  jakautuneet  paitsi  edustavuudeltaan  myös
mahdolliselta myöntyvyydeltään pääoman kasautumisehtoihin.

18 Ibid.,  155.  Tämä  pätee  erityisesti  olosuhteissa,  jossa  yksittäiset,  keskinäistä  kamppailua  käyvät  pääomat  ovat
suhteellisen tasaväkiset. Monopolien olosuhteissa yksittäisten pääomien ja kokonaispääoman etu ovat herkemmin
yhteneviä.

19 Marx 1993, 30. 
20 Ibid., 33. 
21 Jessop 1990, 356. Suom. tekijän. 
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3. Kansanedustajien ja eduskuntaryhmien vertailua

Vuonna  2011  eduskunnassa  istuneet  kansanedustajat  kuuluivat  yhtä  lukuun  ottamatta  vuonna
suurituloisimpaan  tulokymmenykseen.  Sitä,  miten  tämä  on  vaikuttanut  heidän  harjoittamaansa
lainsäädäntötyöhön, on mahdotonta kuin arvailla näin lyhyen tutkielman mitassa. Sen sijaan meidän
on mahdollista tarkastella sitä,  miten kansanedustajien tulot ovat muotoutuneet.  Tässä esitettävä
aineisto perustuu pitkälti  Taloussanomien julkaisemaan, 192 kansanedustajan verotietoaineistoon
vuodelta 2011. Vaikka aineisto ei olekaan täysin kattava ja siinä on myös kansanedustajia, jotka
istuivat  eduskunnassa  vain  edellisen  vuoden  valtiopäivien  loppuun,  on  se  suuntaa-antava
tarkasteltaessa kansanedustajien tuloja paitsi rakenteellisesti myös suhteessa kansalaisten tuloihin
yleensä.  Vaikka  kansanedustajat  ovatkin suurituloisia—vuonna 2011 kansanedustajien  keskitulot
olivat 104 260 euroa siinä missä kansalaisten keskitulot jäivät 29 261 euroon—on heidän ja heidän
ryhmiensä  välillä  niin  sisäisiä  kuin  ulkoisiakin  tuloeroja.  Taulukko 1.  esittää  eduskuntaryhmien
tulotiedot  vuodelta  2011  suurituloisimmasta  eduskuntaryhmästä  pienituloisimpaan  keskitulolla
mitattuna.  Lisäksi  siinä  näytetään  pääomatulojen  keskimääräinen  ja  -luvullinen  osuus  ryhmään
kuuluvan edustajan tuloista.

Huomataan  selvästi,  että  eduskuntaryhmien  välillä  on  merkittäviä  tuloeroja.  Perussuomalaisten
alhaista  keskimääräistä  tulotasoa  selittää  osittain  se,  että  ylivoimainen  enemmistö  sen
kansanedustajista  oli  vuonna  2011  ensimmäistä  kauttaan  eduskunnassa.  Koska  vaalit  käytiin
keväällä  ja  valtiopäivät  avattiin  huhtikuun  lopulla,  jäivät  useiden  perussuomalaisten
kansanedustajien vuosiansiot jatkaneita kansanedustajia alhaisemmiksi. Toinen merkittävä tekijä oli
eduskuntaryhmän kuuluminen hallitukseen; hallitukseen kuuluneiden kansanedustajien, ministerien,
palkkiot  ovat  nostaneet  heidän vuosiansioitaan  selkeästi.  Myös  ryhmäkohtaisissa  pääomatulojen
suhteessa  kansanedustajien  kokonaistuloihin  on  selkeää  vaihtelua.  Kahden  eduskuntaryhmän,
kristillisdemokraattien ja vasenryhmän, edustajat eivät vuonna 2011 saaneet lainkaan pääomatuloja.
Pääomatuloja  saaneiden  seitsemän  muun  ryhmän  välillä  on  niilläkin  merkittäviä  eroa.
Pääomatulojen osuus kokonaistuloista  vaihteli  aina kokoomuksen 35,3 prosentista  vihreiden 0,1
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Taulukko 1. Kansanedustajien tulot eduskunnassa 2011

Eduskuntaryhmittäin Keskitulot Mediaanitulot
Pääomatulojen osuus Pääomatulojen osuus

edustajan tuloista edustajan tuloista
Kok. 35,3% 0,0%

25,3% 15,5%
13,7% 0,0%

Sd. 3,5% 0,0%
Vihr. 0,1% 0,0%
Vas. 0,2% 0,0%

0,0% 0,0%
12,8% 0,0%
0,0% 0,0%

Euroa Euroa Keskimäärin Mediaani

Lähde: Taloussanomat, Verotiedot 2011 ‒ Kansanedustajat. 
 <http://www.taloussanomat.fi/verotiedot/2011/kategoria/82/> [haettu 8.6.2014]

20.4.2011.

a: ensimmäisen kauden kansanedustaja b: oppositiopuolue, so. ei ministerinpalkkioita

190 861 92 579
Rkp 116 829 111 887

Kesk.b 108 001 93 060
98 411 86 609
97 993 84 449
88 671 81 439

Kd. 87 846 83 309
Ps.b 78 618 68 624
Vr.b 71 109 71 109

Kansanedustajien palkkioa: 6335 euroa/kk, 76020 euroa/v (toukokuu 2011). Huom. valtiopäivien avaus



prosenttiin. Pääomatulojen tulo-osuuden mediaani kertoo kuitenkin, että ne ovat jakautuneet niitä
saaneiden  edustajien  ryhmissäkin  vain  alle  puolelle  edustajista  (korkeimmillaan  pääomatulot
muodostivat vuonna 2011 vuonna yli 9/10 kansanedustajan henkilökohtaisista tuloista). Poikkeuksen
tähän muodosti  Rkp:n  ryhmä,  jossa  pääomatulojen  mediaani  oli  15  prosenttia  kokonaistuloista.
Muutoinkin  puolueen  edustajien  keskinäinen  tulonjako  oli  varsin  tasainen.  Keskituloiltaan
suurimman  ryhmän,  kokoomuksen,  edustajakohtainen  tulomediaani  jäi  ryhmävertailun
kolmanneksi. Vasenryhmän mediaanin kohdalla on syytä huomioida, että ryhmässä oli vuonna 2011
vain kaksi edustajaa. 

Aiemmin on mainittu, että kansanedustajat olivat ainakin vuonna 2011 keskimäärin selkeästi
suurituloisempia kuin heidän äänestäjänsä.  Taulukko 2.  esittää kansanedustajien ja suomalaisten
tulonsaajien  ryhmityksen  pienituloisimmasta  kymmenyksestä  suurituloisempaan  rinnastettuna
yhdeksän eduskuntaryhmän samalla tavalla nousevaan listaukseen. Edelleen on samassa yhteydessä
esitetty myös pääomatulojen osuus kunkin tarkastelujoukon kokonaistuloista. 

Taulukosta  2.  huomataan,  että  pienituloisimmankin  eduskuntaryhmän  keskitulot  ylittivät
suurituloisimman tulokymmenyksen tulojen keskiarvon noin 6000 eurolla. Tämä ei sellaisenaan ole
ihmeellistä, sillä pienituloisimmalla tulokymmenyksellä ei ole Tilastokeskuksen tilastoimaa tulojen
ala- eikä suurituloisimmalla ylärajaa.22 Varsinkin jälkimmäisen kymmenyksen sisäinen hajonta on
erittäin suurta. Suurituloisimman kymmenyksen osuus kaikista Suomessa saaduista pääomatuloista
oli vuonna 2011 noin 45,3 prosenttia. Vastaavasti keskimäärin eniten pääomatuloja eduskunnassa
saaneen  ryhmän,  kokoomuksen,  kansanedustajat  saivat  tasan  kymmenen  prosenttiyksikköä
vähemmän pääomatuloja. Tulokymmenysten keskimääräinen pääomatulomediaani vuonna 2011 oli
5,6 prosenttia.  Kansanedustajilla vastaava lukema oli  ryhmittäin laskettuna 3,5 prosenttia.  Tämä
selittyy  pitkälti  otoskokojen  erolla.  192  kansanedustajan  rinnastaminen  kaikkiin  suomalaisiin
tulonsaajiin  on  ongelmallista  muun  muassa  perintöjen,  kiinteistöjen  myynnistä  saatavien
luovutusvoittojen  sekä  muiden  pääoma-  ja  omaisuustulojen  kautta  saatavien  tulovirtojen
epätasaisuuden takia. Yksilö- ja vuosikohtaiset erot tulonsaajien tuloissa kun voivat olla hyvinkin
merkittäviä.  Yhden  vuoden  aineistojen  perusteella  niiden  esiin  tuominen  on  valitettavasti

22 Näiden selvittäminen vaatii verotietojen tarkastelua. 
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Taulukko 2. Tulot eduskunnassa ja Suomessa. Tulokymmenykset ja eduskuntaryhmät
Kansalaiset Kansanedustajat

Tulokymmenys Keskitulot Mediaanitulot Osuus pääomatuloista Osuus pääomatuloista
I 1,3% 0,0%
II 2,8% 12,8%
III 4,3% 0,0%
IV 4,8% 0,2%
V 5,6% 0,1%
VI 6,7% 3,5%
VII 7,4% 13,7%
VIII 9,1% 25,3%
IX 12,7%

35,3%
X 45,3%

Keskiarvo
(aritmeettinen)

a: eduskuntaryhmittäin köyhimmästä rikkaimpaan b: mediaani

Lähde: Taloussanomat, Verotiedot 2011 ‒ Kansanedustajat. 
 <http://www.taloussanomat.fi/verotiedot/2011/kategoria/82/> [haettu 8.6.2014]
Tilastokeskus, Tulokymmenysten tulo-osuudet (%), keskiarvot, mediaanit ja maksimit 1966‒2012. 

Keskitulota Mediaanitulota

11 601 12 282 71 109 71 109
16 290 16 309 78 618 68 624
19 352 19 360 88 671 83 309
22 109 22 086 87 846 81 439
24 822 24 753 97 993 84 449
27 672 27 690 98 411 86 609
30 728 30 740 108 001 91 579
34 624 34 523 116 829 93 060
40 479 40 380

190 861 111 887
64 968 53 456

29 261 26 211 5,6%b 104 260 85 785 3,5%b

<http://193.166.171.75/Database/StatFin/tul/tjt/tjt_fi.asp> [haettu 30.6.2014]



mahdotonta. 
Aiemmin mainittiin, että myös eduskuntaryhmien sisäiset tuloerot ovat olleet merkittäviä.

Taulukko 3. näyttää eduskuntaryhmien sisäisen tulonjaon keskihajonnan suhteessa kunkin ryhmän
keskimääräisiin  tuloihin.  Kahdesta  oikeanpuoleisesta  sarakkeesta  jälkimmäinen  on  painotettu
eduskuntaryhmien  suhteellisella  koolla  siten,  että  ne  suhteutuvat  oikein  suhteessa  kaikkien
kansanedustajien  (n =  192)  määrään  ja  ryhmien  suhteelliseen  prosentuaaliseen  edustukseen
eduskunnassa. Kummassakin oikean laidan sarakkeessa arvolla 0,000 ryhmän sisäinen tulonjako on
täydellisen  tasainen.  Painotuksesta  johtuen—esimerkiksi  vasenryhmä  saa  painokseen  kertoimen
0,010—koko eduskunnan mittakaavassa tarkasteltuna jo aiemmin vähäiset ryhmien sisäiset tuloerot
pyöristyvät  entuudestaan.  Huomio  kiinnittyy  eritoten  kokoomuksen  eduskuntaryhmän  sisäisen
tulonjaon  epätasaisuuteen.  Kyseessä  oli  vuonna  2011  sekä  eduskunnan  keskiarvolla  mitattuna
suurituloisimmasta että sisäisesti epätasaisimman tulonjaon ryhmästä. Tätä selittivät suurimmaksi
osaksi  yhden  kansanedustajan  ryhmätovereitaan  moninkertaisesti  korkeammat  vuositulot.  Rkp:n
eduskuntaryhmän  sisäisen  tulonjaon  tasaisuus  korostuu  jälleen  vertailussa  muiden
eduskuntaryhmien kanssa. 

Edellä on esitetty, että eduskunnassa vuonna 2011 istuneet kansanedustajat olivat suomalaisittain
selkeästi suurituloisia. Aineiston suppeudesta johtuen tässä ei ole mahdollista esittää tyydyttävällä
tavalla, mihin suuntaan syy-seuraussuhde kansanedustajaehdokkaiden ja heistä valittujen edustajien
tulojen välillä on kulkenut.  Koska suurin osa kansanedustajista sai  vuonna 2011 tulon,  joka oli
lähellä kansanedustajan vuosipalkkiota, on oletettavaa, että juuri kansanedustajan palkkio selittää
edustajan  suurituloisuuden  muita  mahdollisia  selittäviä  tekijöitä  voimallisemmin.  Täten
suurituloisuus  ei  sellaisenaan  selitä  välttämättä  kovin  hyvin  sitä,  ketkä  tulivat  vuoden  2011
eduskuntavaaleissa  valituksi  kansanedustajiksi.  Korkeimpaan  tulokymmenykseen  kuuluminen
selittyikin  pikemmin  kansanedustajuuden  itsensä  kuin  sen  kautta,  että  kansanedustajina  toimi
entuudestaan  suurituloisia.  Kansanedustajien  korkeiden  vuosiansioiden  selittävimpänä  tekijänä
toimii kansanedustajuus itsessään—yli kuuden tuhannen euron kuukausittaiset vuosiansiot nostavat
Suomessa  kenet  tahansa  korkeimpaan  tulokymmenykseen.23 Näin  ollen  X →  Y siten,  että

23 Tämän tilastollinen todentaminen edellyttäisi kansanedustajien vuosiansioiden todentamista eduskuntaan nousua
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Taulukko 3. Ryhmien sisäiset tuloerot, poikkeama 
keskihajontojen keskiarvosta 

Ryhmä Hajonta (euroa)
Kok. 3,177 0,665

0,159 0,007
Kesk. 0,285 0,054
Sd. 0,204 0,046

Vihr. 0,185 0,009
Vas. 0,168 0,010

0,161 0,005
Ps. 0,311 0,057

0,022 0,000
Keskihajonta tasainen tasainen

Keskiarvo tulonjako = tulonjako =
0,000 0,000

a: keskihajonnasta
b: kerrottu ryhmän 
suhteellisella koolla

Lähde: Taloussanomat, Verotiedot 2011 ‒ Kansanedustajat. 
 <http://www.taloussanomat.fi/verotiedot/2011/kategoria/82/>
[haettu 8.6.2014]

Poikkeamaa Painotettub

488 116
Rkp 24 401

43 811
31 337
28 431
25 792

Kd. 24 774
47 785

Vr. 3 432
153 654
79 764



kansanedustajuus =  X ja suurituloisuus (so. korkeimpaan tulokymmenykseen kuuluminen) =  Y, ei
siten,  että  X ←  Y eli  suurituloisuus  olisi  selittänyt  kansanedustajuutta.  Vertailukelpoisen
verotietoaineiston  puute  vuodelta  2010  tekee  tämänkaltaisen  kausaatiosuhteen  tutkimisesta
kuitenkin  tässä  yhteydessä  mahdotonta.  Lisäksi  suhteen  selvittäminen  edellyttäisi  ensimmäisen
kauden  kansanedustajien  erottamista  kautta  pitempään  eduskunnassa  istuneista  edustajista  sekä
heidän  ennen  edustajuuttaan  saamien  tulojen  suuruuden  laskemisen  kunkin  edustajan  kohdalta
heidän läpimenoaan edeltäneeltä vuodelta. Esitettyä vahvistaa osaltaan alla oleva kuvaaja 1.

f(x) = 4,925 + 0,042x R2 = 0,180

n = 192

Kuvaajassa  1.  esitetään  log-lineraarisen  regression  avulla,  miten  pitkälti  pääomatulot  selittävät
kokonaistulojen  tason.  Huomataan,  ettei  pääomatuloilla  pystytä  käytännössä  selittämään
kokonaistulojen tason muotoutumista siten, että korkeat pääomatulot selittäisivät kansanedustajien
tulojen  korkeutta  (regressiokerroin  f(x)  =  4,925  +  0,042x ja  R2 =  0,180).  Otoksen  192
kansanedustajasta  vain  kourallinen  asettuu  täydellistä  lineaarista  riippuvuutta  kuvaavan  45º
katkoviivan läheisyyteen. 

Hivenen  suoraviivaisemmin  sanottuna—vuonna  2011  eduskunnassa  istuneiden
kansanedustajien tulojen taso selittyi heidän ansiotulojensa, käytännössä kansanedustajan palkkion,
muiden  palkkioiden  ja  mahdollisten  ansiotulojen  kautta.  Kuten  aiemmin  on  todettu,  alle  1/3:lla
kansanedustajista  oli  vuonna  2011  ylipäätänsä  pääomatuloja.  Näin  ollen  suurin  osa  esitetyn
kuvaajan otoksista ryhmittyy Y-akselille noin arvossa 5,000, josta on pitkä matka alas arvoon 0,000,
jossa pääomatulot selittäisivät täydellisesti kansanedustajien tulojen suuruuden. 

Aiemmin on esitetty,  että  suhteessa  eniten  pääomatuloja  oli  vuonna 2011 aritmeettisesti
laskettuna  kokoomuksen  eduskuntaryhmällä  (noin  35,3  prosenttia).  Kuitenkin  vain  noin  41
prosentilla  tämänkään  ryhmän  kansanedustajista  oli  ylipäätänsä  pääomatuloja.  Täten
kokoomuksenkaan  eduskuntaryhmän  tulojen  suuruutta  selitettäessä  ei  kansanedustajien  saamilla
pääomatuloilla pystytä selittämään heidän tulojensa suuruutta yksi-yhteen -periaatteella. 

edeltävältä ja eduskuntaan nousemisen vuosilta sekä niiden erotuksen seuraamista pitemmällä jaksolla. Vasta tällöin
olisi  mahdollista  vertailla  eri  selittävien  tekijöiden  selitysvoimaa  vastattaessa  kysymykseen  kansanedustajien
tulojen tasosta. 
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f(x) = 4,948 + 0,045x R2 = 0,136

n = 45

Kokoomuksenkin eduskuntaryhmän kohdalla suurin osa otoksista eli kansanedustajista ryhmittyi Y-
akselille  noin  arvossa  5,000.  Otoskoon  pienentyessä  myös  korrelaatiokertoimella  on  taipumus
pienentyä.  Näin  ollen,  vaikka  kokoomuksen  eduskuntaryhmä  sellaisenaan  sai  suhteessa  eniten
pääomatuloja edustajaa kohden, ei pääomatulojen avulla ole mahdollista selittää edes tyydyttävällä
tavalla  kokoomuksenkaan  kansanedustajien  tulonmuodostusta.  Silti  puolueen  eduskuntaryhmään
kuului  vuonna  2011  myös  huomattavia  pääomatuloja  niin  suhteellisesti  kuin  absoluuttisestikin
mitattuna saaneita kansanedustaja. Edellä esitetyn regressioyhtälön ennuste oli suurimmillaan 5,238
(= 4,948 + (0,045 ∙ 6,448), jossa viimeinen luku oli ryhmän suhteessa eniten pääomatuloja saaneen
edustajan  pääomatulojen  logaritmi).  Kun  tiedetään,  että  pääomatulojen  osuus  kokoomuksen
eduskuntaryhmän  kokonaistuloista  oli  35,3  prosenttia,  ja  kun  tiedetään,  että  tämän  lukeman
logaritmi on 1,675, saadaan regressioyhtälön virhetermiksi suurimmillaan 6,623, joka edustaa noin
33,9  prosentin  poikkeamaa  regressiosuoralta.  Samaisen  edustajan  kohdalla  tämä  poikkeama
merkitsi  aiempaan  tapaan  hänen  asettumistaan  varsin  lähelle  45º:n  katkoviivoitettua  suoraa
suhteessa X-akseliin. 

4. Johtopäätökset

Suomen kansanedustajat heijastivat vuonna 2011 maan sisäistä tulonjakoa sikäli, että heidän tulonsa
jakautuivat  epätasaisesti  ja  eduskunnan  rikkain  kymmenys,  suurituloisimmasta  prosentista
puhumattakaan, ansaitsi selkeästi tulojakauman keskiarvoa ja mediaania enemmän. Vuonna 2011
eduskunta tienasi kaiken kaikkiaan noin 21,3 miljoonaa euroa. Tästä suurituloisin kymmenys tienasi
sunnilleen 6,6 miljoonaa euroa eli 31,0 prosenttia. Suurituloisin prosentti tienasi puolestaan noin 3,
5 miljoonaa euroa eli 16,2 prosenttia. Täten suurituloisin prosentti tienasi yli puolet, 52,3 prosenttia,
suurituloisimman  kymmenyksenkin  tuloista.  Kansanedustajien  suurituloisuus  suhteessa  väestön
keskiarvoon  tarkoitti  kuitenkin  kaiken  kaikkiaan  sitä,  että  he  sijoittuivat  tuloiltaan  99,5-
prosenttisesti maan suurituloisimpaan kymmenykseen.24  

Esitetyn  perusteella  vaikuttaa  siltä,  etteivät  suuret  tulot  sellaisenaan  selitä

24 Suurituloisuus ei  sellaisenaan välttämättä selitä suurta henkilökohtaista omaisuutta,  eikä suuri  henkilökohtainen
omaisuus välttämättä johda suuriin ansioihin. 
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kansanedustajuutta  kuin  kansanedustajuus  suuria  tuloja.  Tämä  ei  kuitenkaan  tarkoita,  etteikö
korkeista  tuloista—joko  edustajan  omista  tai  hänen  käyttöönsä  toisaalta  tulleista—voisi  olla
merkittävää hyötyä kansanedustajaksi pyrittäessä. Tämä puolestaan voi tarkoittaa, että vallitsevasta
yhteiskunnallisesta järjestyksestä hyötyvät tahot, erityisesti kapitalistit ja heidän etujärjestönsä, ovat
mahdollisesti alttiimpia tukemaan istuvia kansanedustajia, eduskuntaan pyrkiviä ehdokkaita sekä
heidän  ryhmiään,  jotka  näkevät  vallitsevan  yhteiskuntajärjestyksen  itsensä  ja  yhteiskuntansa
kannalta parhaana mahdollisena vaihtoehtona. 

Jessopin mukaan ”taloudellinen hegemonia on parhaiten turvattu siellä, missä sen tukena on
taloudellinen  dominanssi.”25 Koska  ensimmäisen  turvaamisen  välineeksi  soveltuvat  parhaiten
poliittiset  puolueet  ja  niiden  eduskuntaryhmät,  jotka  itsekin  harjoittavat,  joskin  vain  välillisesti,
taloudellista  dominanssia,  voi  tämä  tarkoittaa  toisinaan  voimakastakin  vaalitukea  eduskunnan
porvarienemmistöisille ryhmille. 

Tietenkin  myös  työläisten  etujärjestöt  pyrkivät  mahdollisuuksiensa  rajoissa  tukemaan
työläisten  etuja  ajavia  puolueita,  mutta  johtuen  työntekijäpuolen  voimavarojen  rajallisuudesta
suhteessa  tuotantovälineet  omistavaan  kapitalistiluokkaan,  voi  niiden  ponnistelu  tuottaa
joukkopuolueiden jälkeisellä aikakaudella aiempaa vaatimattomampia tuloksia, kun työväenluokkaa
edustavat puolueet ovat pakotettuja yleispuolueellistumaan, ottamaan huomioon myös muita kuin
epäpolitisoituneen työväenluokan etuja vaalikannatuksensa ylläpitämiseksi.26 Tämä pätee tietenkin
myös porvaripuolueisiin, jotka pyrkivät eduskunnan suurimmiksi ryhmiksi ja siten muodostamaan
maan hallituksia. Kun muistetaan, että noin 88,2 prosenttia Suomessa asuvista työikäisistä kuuluu
työväenluokkaan,  ei  yksikään  eduskunnan  suurimmaksi  ryhmäksi  pyrkivä  puolue  voi  tyystin
sivuuttaa sen etuja, oli niiden määrittely kuinka epämääräistä tahansa.27 Luonnollisesti esitetty pitää
paikkansa  myös  muiden  eturyhmien,  kuten  uskonnollisten  ja  ympäristöaatteellisten  järjestöjen
tapauksessa. 

Johtopäätös  tämän pienoistutkielman perusteella  on,  että  eduskunnan edustavuus  vuonna
2011 oli  vinoutunut  siten,  että  korkeinta  julkista  valtaa käytteli  maassa otos  kansalaisia,  joiden
vuosiansiot olivat selkeästi kansallista keskiarvoa ja -lukua korkeammat. Paras selitys tälle lienee
kansanedustajuus  sellaisenaan  siitä  maksettavan  vuotuisen  palkkion  perusteella.  Edustavuuden
vinoumaa selittänee kuitenkin myös se, että edustajiksi hakee ja pääsee suhteellisen suuri määrä
ihmisiä, joiden vuotuiset tulot ovat maan keskiarvoa korkeammat. Tämä taas voi osaltaan edistää
kapitalistisen  tuotantotavan  ja  sen  varaan  rakentuvan  yhteiskunnan  säilyvyyttä,  kun  valtion
lainsäädäntöä harjoittaa joukko ihmisiä, joista suhteellisesti melko suuri osa uskoo sen säilyttämisen
välttämättömyyteen.  

25 Jessop 1990, 200‒201.  
26 Ibid., 184.
27 Tilastokeskus, Väestö pääasiallisen toiminnan, kansalaisuuden, ammattiaseman, sukupuolen ja vuoden mukaan 

2000‒2012. <http://193.166.171.75/Database/StatFin/Vrm/tyokay/tyokay_fi.asp> [haettu 29.6.2014] 
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