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Suomi pärjää hyvin



Economistin demokratiaindeksi

Linkki: Democracy Index 2021 - Economist Intelligence Unit (eiu.com)

https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/?utm_source=economist&utm_medium=daily_chart&utm_campaign=democracy-index-2021#mktoForm_anchor


V-Dem-instituutin demokratiaindeksi

Linkki julkaisuun: dr_2022.pdf (v-dem.net)

https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf


Tavat mitata demokratiaa
vaihtelevat



Mitä mitataan?
- Demokratian määritelmät

vaihtelevat eri
indikaattoreissa

- Se heijastuu myös siihen, 
mitä mitataan ja mille
annetaan painoarvoa

- Kuvassa IDEA-ajatuspajan
tarkastelemat sektorit
(perusoikeudet, 
edustuksellinen
järjestelmä, hallinnon
puolueettomuus, 
osallistuva Demokratia)

Linkki: Global State of Democracy Report 2022: Forging Social Contracts in a Time of Discontent | The Global State of 
Democracy (idea.int)

https://idea.int/democracytracker/gsod-report-2022


Suomen vaalitutkimuskonsortion
demokratiaindikaattorit
- Vaalitutkimuskonsortion demokratiaindikaattorit (viimeisin vuodelta 2015)

– Äänestysaktiivisuus
– Kansalaisten kiinnostus politiikkaan
– Kansalaisten kokemus vaikuttamismahdollisuuksista

– Sisäinen kansalaispätevyys: missä määrin kokee ymmärtävänsä poliittisia prosesseja ja pystyvänsä
osallistumaan niihin tehokkaasti (Suomessa alhainen)

– Ulkoinen kansalaispätevyys: missä määrin kokee, että ääni kuuluu päätöksenteossa. (Suomessa
alhainen)

– Luottamus yhteiskunnan/poliittisiin instituutioihin
– Tyytyväisyys demokratiaan

Linkki julkaisuun: omso_56_2015_demokratiaindikaattorit.pdf (valtioneuvosto.fi)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76623/omso_56_2015_demokratiaindikaattorit.pdf


Sitran Demokratiaindikaattori

• Äänestysprosentti eduskuntavaalit
• Äänestysprosentti kuntavaalit
• Väestökyselyssä tunnistetut osallistumismallit 
• Väestökyselyssä koetut vaikuttamisen mahdollisuudet 

kuntatasolla
• Väestökyselyssä koetut vaikuttamisen mahdollisuudet 

hyvinvointialueen tasolla
• Väestökyselyssä koetut vaikuttamisen mahdollisuudet 

valtakunnallisella tasolla
• Väestökyselyssä arvioitu viranhaltijoiden ja päättäjien 

toiminta osallistumisen lisäämiseksi
• Väestökyselyssä esitetty arvio omasta poliittisesta 

tietämyksestä
• Väestökyselyssä esitetty arvio osallistumisen kehittymisestä
• Päättäjien innostus edistää osallistumisen eri muotoja
• Päättäjien arvio kansalaisten roolin laajenemisesta 

päätöksenteossa 
• Päättäjien arvio kuntansa asukkaiden valmiuksista osallistua 

nykyistä enemmän päätöksentekoon tai sen valmisteluun

Äänestys-
indeksi

Osallistumis-
indeksi

Kokonais-
indeksi



Iso kysymys: indikaattoreiden
kytkös toimenpiteisiin



Yhteenveto: Neljä nostoa

 KV-demokratiavertailuissa Suomi pärjää hyvin, joten demokratiaindikaattorit
eivät ole toimineet samanlaisena keskustelun herättäjänä kuin monet muut
kansainväliset vertailut (esim. koulutustason lasku)

 Demokratian mittaaminen tehdään pääosin kansallisen tasolla. Ei tuo riittävällä
tavalla esiin alueellisia tai paikallisia eroja, jotka voivat olla merkittäviä. 
Suomessakin huoli alueellisesta eriytymisestä noussut esiin.

 Demokratian mittaaminen on vaikeaa. Poliittisen osallistumisen
keinovalikoiman laajentuminen haastaa perinteiset mittarit, jotka keskittyvät
lähinnä institutionaaliseen osallistumiseen (vaalit).

 Demokratiaindikaattoreiden kytkentä toimenpiteisiin on jäänyt ohueksi. Miten
laajemmat yhteiskunnalliset hyödyt saataisiin näkyviin? 
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