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Puolueiden sisäistä demokratiaa on herätty
tutkimaan Suomessa hiljattain, eikä Suomea koskevaa tutkimusta ole kovin paljoa
tehty. Tuorein katsaus aiheeseen on Puolueiden kansainvälisen demokratiayhteistyön
– Demo Finlandin kattava selvitys eduskuntapuolueiden sisäisestä demokratiasta vuodelta
2021. Tämän lisäksi ansiokkaan väitöskirjan
(2003) aiheesta tehnyt Karina Jutila on tutkinut Suomen Keskustan sisäistä päätöksentekoa. Myös Henrik Jaakkola perehtyi vuonna
2020 hyväksytyssä pro gradu –tutkielmassaan
eduskuntapuolueiden jäsendemokratiaan.
Edellä mainitut katsaukset ja tutkimustyöt
olivat suureksi hyödyksi minulle tutkimuskysymysten asettamisessa ja itse tutkimuksen
kirjoittamisessa.
Tämä tutkimusraportti tarkastelee Vasemmistoliiton sisäistä jäsendemokratiaa ja tarjoaa
katsauksen puolueen toimielimiin, niiden
arvioituun valtaan ja jäsenten kokemuksiin
jäsendemokratiasta. Tutkimusraportti on
tarkoitettu kaikille puolueesta, jäsentoimin-

Alkusanat

nasta ja demokratiasta kiinnostuneille sekä
myös yhteiskunnallista tutkimusta lukeville.
Tämän tutkimusraportin Vasemmistoliiton
sisäisestä jäsendemokratiasta on tehnyt valtiotieteiden kandidaatti Eetu Kukila Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan
politiikan ja viestinnän tutkimuksen maisteriohjelmasta. Tutkimusraportti on laadittu lokakuun ja helmikuun välillä 2021–2022
Vasemmistofoorumissa korkeakouluharjoittelun yhteydessä.
Haluan kiittää Vasemmistofoorumia ja kollegoitani siitä, että olen voinut tehdä tutkimusraportin ja korkeakouluharjoitteluni
inspiroivassa ilmapiirissä sekä mainioista
keskusteluista niin lemmikkieläimistä, aluevaaleista kuin päivänpoliittisista aiheista.
Sen lisäksi kiitän puoluetoimiston väkeä,
joka mahdollisti jäsenkyselyn lähettämisen
ja keskustelun jäsendemokratiasta. Kiitän
syvästi myös kyselyyn vastanneita Vasemmistoliiton jäseniä, jotka antoivat omaa aikaansa kyselylle.
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Suomen täyttäessä 100 vuotta julkaisi oikeusministeriö demokratian tulevaisuutta käsittelevän julkaisun nimeltä Demokratia kuplii.
Julkaisussa politiikan tutkija Sami Borg toteaa, että entistä useampi ei enää osallistu
vaali- ja puoluedemokratiaan, vaan jättäytyy
näistä sivuun. Demokraattista osallistumista pyritään entistä enemmän parantamaan
nopeilla uudistuksilla ja uusilla osallistumismuodoilla.1 Samalla herää kuitenkin kysymys
siitä, kasautuuko osallistuminen jo ennestään
aktiivisille ihmisille. Aktiivisen ja passiivisen
osallistumisen välinen ero on läsnä myös puolueiden sisäisessä vallanjaossa.
Demokratiassa kansalaisten poliittinen osallistuminen on itseisarvo ja välttämättömyys
järjestelmän oikeutukselle, legitimiteetille.
Edustuksellisessa demokratiassa poliittiset
puolueet toimivat politiikan areenoilla ja kanavoivat kansalaisten osallistumisen demokraattiseen prosessiin. Puolueet ovat poliittisen päätöksentekojärjestelmän keskiössä
ja ne ottavat osaa valtakunnan politiikkaan.
Demokraattisessa järjestelmässä puolueet
itsessään pyrkivät edustamaan demokraattista ideaalia omassa toiminnassaan ja järjestäytymisessään. Ne aktivoivat jäseniään
1 Borg 2017, 16.
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Johdanto

ja edustavat kannattajiaan myös sisäisen jäsendemokratian keinoin.
Mihin jäsendemokratiaa oikein tarvitaan?
Jäsendemokratia tarkoittaa puolueen sisäistä
demokratiaa, jossa jäsenet päättävät puolueen
asioista. Demokraattinen puolue toteuttaa
myös puolueen sisällä niitä arvoja, joita se
ajaa muuallakin yhteiskunnassa. Puolueen
jäsenten päätösvalta legitimoi puoluetta sen
jäsenten silmissä. Niin sanotun kenttätason
näkyminen puolueen päätöksentekoelimissä
oikeuttaa puoluejohdon ja sen valinnan sekä
lisää moniäänisyyttä. Puolueet ovat tärkeitä
yhteiskunnallisia vaikuttajia, joiden sisäiset
käytännöt vaikuttavat suoraan politiikkaan
ja sitä kautta kaikkiin kansalaisiin. Tästä
syystä puolueiden tutkimus on olennainen
osa yhteiskunnallista keskustelua.2
Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan jäsendemokratian toteutumista Vasemmistoliitossa. Tutkimusraportin tavoitteena on
luoda kokonaiskäsitys Vasemmistoliiton jäsendemokratian tilasta tänä päivänä. Tarkoituksena on kysyä, miten jäsendemokratia
toteutuu, onko se riittävää ja sijaitseeko valta
jäsenistöllä vai niin kutsutulla puolue-eliitillä.
2 Demo finland 2021, 53.

Tutkimusraportissa pyritään löytämään vastaukset myös sellaisiin kysymyksiin kuin miten valta jakautuu puolueen sisällä ja miten
jäsenistö arvioi puolueen sisäistä demokratiaa
ja vallankäyttöä.
Lisäksi on mielekästä tarkastella puolueen
toimintakulttuuria ja puolueen organisaatiota sekä erityistapauksena neuvoa-antavan
jäsenäänestyksen merkitystä jäsendemokratialle. Yhtenä tavoitteena on myös laatia lista
sellaisista toimintaehdotuksista, joiden avulla
jäsendemokratiaa voi paitsi säilyttää, myös
tarvittaessa lisätä.
Raportin loppuun on koottu tiivistelmäksi
keskeiset käsitteet ja puolueen toimielimet.
Tiivistykset auttavat käsitteiden hahmotta-

misessa niin puoluetoimintaan ennestään
perehtymätöntä lukijaa kuin myös heitä, joille puolue ja sen toimielimet ovat ennestään
tuttuja.
Tutkimusraportin toteuttamisen aikana Vasemmistoliitto kuuluu Sanna Marinin hallitukseen (2019–) yhdessä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen, Vihreän liiton,
Suomen Keskustan ja Suomen ruotsalaisen
kansanpuolueen kanssa. Vasemmistoliiton
hallitusneuvotteluille asettamien kynnyskysymysten nähtiin toteutuvan hallitusohjelmassa, minkä vuoksi puolue astui hallitusvastuuseen.3 Vasemmistoliitolla on hallituksessa
kaksi ministeriä: opetusministeri ja sosiaalija terveysministeri.

3 Kansan uutiset. 5.6.2019. Vasemmistoliiton jäseniltä äänivyöry hallitukseen osallistumiselle. https://
www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4094654-vasemmistoliiton-jasenilta-aanivyory-hallitukseen-osallistumiselle.
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Tutkimuksen aineistot
ja menetelmät

Tässä tutkimusraportissa yhdistyvät kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusote.
Jäsendemokratiaa tarkastellaan puolueen
jäsenistön näkökulmasta kyselytutkimuksen
avulla. Kyselyn tuottamaa aineistoa analysoidaan tilastollisesti ristiintaulukoimalla. Kerättyä aineistoa tulkitaan puoluetutkimuksen
teoreettisen kirjallisuuden antamissa kehyksissä ja verrataan aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkimusraportissa syvennytään myös
Vasemmistoliiton sääntöihin ja historiaan
sekä muihin tutkimuksiin samasta teemasta.
Tutkimusraporttia varten toteutettiin kysely
Vasemmistoliiton jäsenille. Kysely laadittiin
Surveypal-sivustolla verkkokyselyksi ja lähetettiin jäsenistölle jäsenkirjeessä 5.11.2021.
Jäsenkirje lähetettiin puolueen toimesta ja
ihmisten tavoittamiseksi käytettiin puolueen
jäsenrekisteriä. Kyselyllä haluttiin selvittää
jäsenistön jäsendemokratiaa koskevia näkemyksiä, jotka perustuvat omakohtaiseen kokemukseen puolueen sisäisestä toiminnasta.
Kyselyssä oli myös avoimia kysymyksiä, joihin
vastaamalla jäsenet saattoivat esittää näkemyksiään ja ehdotuksiaan vapaasti. Kyselyn
vastaukset vietiin SPSS-ohjelmistoon tilastollisen analyysin tekoa varten.
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SPSS-ohjelmistolla pystyy analysoimaan tilastotieteellisin menetelmin laajaakin kyselyaineistoa. Suurimmassa osassa kysymyksistä
käytettiin Likertin järjestysasteikon mukaisia
ei-numeerisia vastausvaihtoehtoja. Likertin
asteikko on hyödyllinen kyselytutkimuksessa,
jossa tarkoitus on mitata mielipiteitä. Kyselytulokset olivat vertailukelpoisia ja tarjosivat
yhteismitallisen aineiston. Ristiintaulukointi
mahdollistaa muuttujien välisten riippuvuuksien tarkastelun vertailemalla kyselyn demografisia taustatietoja mielipidekysymysten
vastauksiin.
Jäsenkysely toteutettiin marraskuun aikana
vuonna 2021. Kaikki 17.11. mennessä annetut
vastaukset otettiin huomioon tutkimusraportissa. Kyselyn perusjoukko oli yhteensä
9515 henkilöä, ja vastauksia tuli määräaikaan
mennessä 910 kpl. Vastausprosentiksi muodostui näin 9,5 %. Vaikka vastausprosentti jäi
alle odotetun, voidaan sitä pitää kohtalaisena huomioiden mahdolliset haasteet kyselyn
vastaanottamisessa. Kyselyaineistoa voidaan
pitää alueellisesti edustavana, vaikka joidenkin Vasemmistoliiton piirijärjestöjen osuus
vastauksista oli alhainen.

Kysymysten sisältö saattoi karsia vastaajista niitä, jotka eivät osallistu puolueen toimintaan tai seuraa puolueen viestintää kovinkaan aktiivisesti. Koska kysely lähetettiin
sähköpostilla, vastaajista karsiutuivat pois ne
Vasemmistoliiton jäsenet, joilla ei ole sähköpostiosoitetta tai se ei ole Vasemmistoliiton
rekisterissä. Oman haasteensa muodostavat
sähköpostien filtterit, joihin osa jäsenkirjeen
tapaisesta massapostituksesta saattaa jumittua eikä jäsenkirje tällöin näy vastaanottajan
saapuneissa viesteissä.
Tutkimusaineistona käytin myös puolueen
tuottamaa aineistoa, kuten puolueen verkkosivuilta löytyviä tietoja Vasemmistoliitosta ja
sen säännöistä. Tämän lisäksi käytin kirjallista tutkimusaineistoa tukemaan ymmärrystä
Vasemmistoliitosta, jäsendemokratiasta ja
puolueista yleisesti. Aineisto koostui politiikan ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen
teoksista, muista poliittisista julkaisuista
sekä Kansan Uutisten uutisoinneista puolueen
toiminnasta. Kirjallisuus tukee tutkimuksen
teoreettisen viitekehyksen rakentamista ja
vastausten yhdistämistä laajempaan jäsendemokraattiseen ymmärrykseen.

KySelyn VAStA A j i en
tAu StAt i edot
Ennen varsinaisia jäsendemokratiaan liittyviä
kysymyksiä kyselyn alussa kysyttiin sosiodemografisia taustamuuttujia, kuten vastaajan ikäryhmää, sukupuolta, asuinpaikkaa ja
koulutustasoa. Sen lisäksi kysyttiin vastaajan
suhdetta Vasemmistoliittoon. Näissä kysymyksissä kysyttiin liittymisvuotta puolueeseen, syytä kuulua siihen, omaa piirijärjestöä
sekä roolia Vasemmistoliitossa.
Kyselyn vastaajista suurin ikäryhmä oli 65
vuotta täyttäneet. Vastaajia oli paljon myös
26–45-vuotiaissa ja 45–65-vuotiaissa. Kuitenkin nuorin ikäryhmä oli heikoiten edustet-

tuna. Vastaajien ikäryhmiä selittää puolueen
ikäjakauma ja se, että suuri osa jäsenistä on
ikääntyneitä. Vastaajien ylintä koulutusastetta
kysyttäessä eniten edustettuna oli kansakoulu/
peruskoulu, vähiten lukio ja vastausvaihtoehto ”joku muu”. Lukiosta usein jatketaan opiskelemaan ylempää tutkintoa. Tämän vuoksi
lukion ylimmäksi koulutuksekseen kertoneiden vähäinen määrä voi viitata siihen, että he
eivät ole vielä ehtineet hankkia korkeampaa
tutkintoa.

tauluKKo 1. Vastaajien
iKäryhmä.
Vastaajan
ikäryhmä

Määrä
(N 905)

%

18–25 v.

15

2

26–45 v.

215

24

45–65 v.

269

30

65- v.

406

45

tauluKKo 2. Vastaajien ylin
Koulutusaste.
Vastaajien ylin
koulutusaste
kansakoulu/
peruskoulu

Määrä
(N 908)

%
107

12

lukio

60

7

ammattikoulu

192

21

ammattikorkeakoulu

164

18

yliopistotaso

318

35

67

7

jokin muu

9

Kyselyyn vastattiin kaikista Vasemmistoliiton
piirijärjestöistä, ahkerimmin Helsingin Vasemmistoliitosta ja vähiten Kainuun Vasem-

tauluKKo 3. Vastaajien
piirijärjestöt.
Vastaajien
piirijärjestö

Määrä
(N 899)

%

Helsingin Vas.

185

21

Uudenmaan
Vas.

124

14

Varsinais-Suomen Vas.

107

12

Satakunnan
Vas.

38

4

Hämeen Vas.

50

6

Kaakkois-Suomen Vas.

30

3

Savo-Karjalan
Vas.

60

7

Pirkanmaan
Vas.

98

11

Keski-Suomen
Vas.

41

5

Pohjanmaan
Vas.

33

4

Pohjois-Pohjanmaan Vas.

70

8

Kainuun Vas.

16

2

Vas. Lapin Piiri

47
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mistoliitosta. Vastauksissa korostuivat suuret kaupunkikeskukset ja väestörikkaimmat
alueet, kuten Uusimaa, Varsinais-Suomi ja
Pirkanmaa. Muutama vastaaja ei kuitenkaan
maininnut omaa piirijärjestöään. Vastaajien
liittymisvuodet Vasemmistoliittoon jakautuvat tasaisemmin ja kuvastavat Vasemmistoliiton jäsenmäärän kehitystä vuosikymmenten
varrella. Muutama jätti vastaamatta liittymisvuotensa.

tauluKKo 4. Vastaajien
Vasemmistoliittoon
liittymisVuosi.
Vastaajien
liittymisvuosi

Määrä
(N 902)

%

1990–1999

304

34

2000–2009

123

14

2010–2015

160

18

2016–2021

315

35

Halusin kartoittaa vastaajien roolia puolueessa jakamalla heidät aktiivisiin ja passiivisiin
jäseniin. Kyselyssä kysyttiin ”mikä on roolisi Vasemmistoliitossa” ja mahdollisuutena
oli valita monta vaihtoehtoa, joihin kuului
puolueen virkoja ja luottamustehtäviä sekä
vaihtoehdot “passiivinen jäsen” ja “aktiivinen
jäsen”. Tässä erottelussa passiivinen ”rivijäsen”
on henkilö, joka joko ei miellä itseään aktiiviseksi jäseneksi tai toimi muissa vastausvaihtoehdoissa olleissa luottamustehtävissä
tai puolueen eri tasoilla.
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Jäsendemokratia

Puol u et eoR i oi tA
Valtio-opillisissa puolueiden teoretisoinneissa
on esitetty näkemyksiä niin puolueiden sisäisestä demokraattisuudesta kuin epädemokraattisuudestakin. 1900-luvun yhteiskunnallisissa teoretisoinneissa puolueiden kehitystä
tarkasteltiin eri tavoin. Vasemmistolaisia ja
sosialidemokraattisia puolueita voidaan pitää joukkopuolueina. Maurice Duverger hahmotteli joukkopuoluemallin kehityshistorian,
jossa joukkopuolueet kehittyivät sosialististen
puolueiden organisaatiorakenteiksi 1800- ja
1900-luvuilla ehdokkaidensa taloudellisen
tuen järjestämiseksi. Sosialististen joukkopuolueiden ehdokkaat kykenivät tukeutumaan ainoastaan laajoihin valitsijajoukkoihin, minkä seurauksena puolueet lähtivät
tavoittelemaan mahdollisimman suuria jäsenluetteloita. Joukoista ja kannattajista tuli
näin puolueita olemuksellisesti määrittävä
asia. Sosialististen joukkopuolueiden mallia
ovat sittemmin soveltaneet myös monet eisosialistisiksi itsensä mieltäneet puolueet.4
Joukkopuoluemallin vastaparin muodostavat
henkilökeskeiset kaaderipuolueet. Kaaderipuolueet eivät eroa joukkopuolueista jäsen4 siisiäinen 1992, 98–99.

määrältään vaan organisaatiorakenteeltaan.
Siinä, missä joukkopuolue on institutionalisoidumpi ja sen organisaatio on kiinteämpi,
kaaderipuolueen tehtävä on toimia pikemminkin vaaliorganisaattorina.5 Puoluemallin
mukaisesti joukkopuolueet ovat demokraattisempia, niiden kannattajajoukot ovat laajempia ja puolue-elimet eli sisäiset instituutiot
vakiintuneempia. Kaaderipuolueelta edellä
mainitut piirteet puuttuvat.
Hallitsijan ja hallitun välistä suhdetta analysoinut Max Weber havaitsi jo itse puolueen
käsitteessä erään keskeisen ongelman.6 Weberiä askarrutti puolueen sisäinen vallanjako ja
se, miten paljon puolueen sisäisillä ryhmillä,
kuten johtajistolla, aktiivi- ja passiivijäsenistöllä sekä puolueorganisaatiolla, on valtaa
suhteessa toisiinsa. Samaiset kysymykset
kuuluvat olennaisesti jäsendemokratiaan.
Robert Michelsin näkökulma puolueorganisaation ja jäsenistön väliseen vallanjakoon on
pessimistinen. Michelsin mukaan “joukko ei
milloinkaan hallitse paitsi in abstractio”, mikä
tarkoittaa, että demokratia ja edustuksellisuus ovat yhteensovittamattomia. Tästä syys5 mickelsson 2021, 84–85.
6 siisiäinen 1992, 95.
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tä poliittisen liikkeen muuttuminen laajaksi
joukkoliikkeeksi sulkee pois demokraattisen
päätöksenteon mahdollisuuden. 7 Tämä niin
kutsuttu oligarkian rautainen laki tarkoittaa
Michelsin mukaan sitä, että kun tasa-arvoinen
liike organisoituu, se kehittyy vääjäämättä
harvainvaltaiseksi instituutioksi.8
Tällaista kehityskulkua, missä jäsenten valta
valuu puolue-eliitin käsiin, kutsutaan puoluetutkimuksessa valtasiirtymähypoteesiksi.
Hypoteesin mukaan puolueet ovat muuttuneet
laajaa poliittista ja kasvatuksellista toimintaa
harjoittavista joukkopuolueista pelkästään
vaaleja varten organisoituviksi vaalikoneistoiksi, joissa valta on siirtynyt jäseniltä parlamentti- ja ministeriryhmille sekä puolueiden johdoille. Aikaisemmin vaikutusvaltaiset
puolueaktiivit on siis siirretty päätöksenteossa syrjään.9
Vesa Koskimaa on jaotellut puolueiden sisäisen organisaatiorakenteen kolmeen eri tasoon:
kenttätasoon, keskusorganisaatioiden tasoon
ja julkiseen toimintatasoon. Kenttätaso koostuu puolueen perusjäsenistöstä. Siihen kuuluvat niin aktiiviset kuin passiiviset jäsenet ja se
on jaettu alueellisesti. Kenttätasolla puolueen
sisäistä valtaa käyttävät jäsenjärjestöt, kuten
paikallisosastot ja piirijärjestöt sekä valtakunnallisesti puoluevaltuusto ja puoluekokous.10
Keskusorganisaatio koostuu ylimmistä jäsenistöä edustavista puolue-elimistä, kuten puoluetoimistosta, puoluesihteeristä ja
puoluehallituksesta. Tämä toimintataso organisoi puolueen jokapäiväistä toimintaa ja
toimii linkkinä kentän ja julkisen toimintatason välillä. Keskusorganisaatio toimiikin
lähimpänä valtakunnan politiikkaa, kuitenkin ilman todellisia vaikutusmahdollisuuksia

lainsäädäntöön. 11
Sen sijaan puolue-eliitti edustaa julkista toimintatasoa, joka nimensä mukaisesti esiintyy
julkisuudessa edustaen koko puoluetta. Puolue-eliitiksi voidaan mieltää valtasiirtymähypoteesissakin mainitut puolueen puheenjohtajisto sekä parlamentti- ja ministeriryhmät.
Tämän lisäksi huomattavaa valtakunnallista
valtaa käyttävä hallitusneuvotteluja varten
nimitettävä yhteispuheenjohtajisto luetaan
osaksi puolue-eliittiä. Julkinen toimintataso
osallistuu lainsäädäntöön valtakunnallisista
instituutioista käsin. 12

tauluKKo 5. puolueen
organisaatioraKenteen
Kolme eri tasoa KesKeisine
toimijoineen ja puolueelimineen.

Organisaatiotaso: Keskeiset toimijat ja
puolue-elimet:
Kenttätaso

Jäsenistö, piirijärjestöt, puoluekokous,
puoluevaltuusto

Keskustaso

Puoluetoimisto, puoluesihteeri, puoluehallitus

Julkinen taso

Puheenjohtajisto,
eduskunta- ja ministeriryhmä, yhteispuheenjohtajisto

7 siisiäinen 1992, 96.
8 mickelsson 2021, 260.
9 Koskimaa 2017, 112

11 emt., 112.

10 emt., 113.

12 emt., 112– 113.
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VA Sem m iStol i i ton
jä SeniStö:
SuKu P olVet, K An n At u S
jA A R Vot

semmistoliittoon liittyneet jäsenet voidaan
jaotella kolmeen osaan puolueen tähänastisen olemassaolon kolmen vuosikymmenen
mukaisesti.

Vasemmistoliiton juuria ja toimintaa, ideologiaa sekä arvoja määrittävä kehys löytyy
työväenliikkeestä. Vasemmistolainen historia
oli läsnä Vasemmistoliittoa perustettaessa
vuonna 1990. Uusi puolue perustettiin yhdistämällä SKP:n, SKDL:n ja Suomen Naisten
Demokraattisen Liiton SNDL:n toiminta. 13
Vasemmistoliiton syntyessä pyrittiin uudistamaan vasemmistolaista kenttää Suomessa
ja löytämään vastauksia uusiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Vasemmistoliiton toiminnassa keskeistä on parlamentaarisuuden ja
kansanliikkeen korostaminen, mikä ilmenee
puolueessa edustuksellisen demokratian arvojen kannattamisena ja uudenlaisina vaikuttamisen tapoina.14

Nykyisistä Vasemmistoliiton jäsenistä vuoden 1999 loppuun mennessä on liittynyt 2 939.
Vuosina 2000–2009 nykyisistä jäsenistä liittyi
1 190. Seuraavan vuosikymmenen aikana eli
vuosien 2010–2021 välillä puolueeseen on liittynyt 7 932 jäsentä, jotka olivat edelleen jäseninä vuonna 2021. Viimeisintä vuosikymmentä
on kiinnostavaa tarkastella myös jakamalla se
osiin. Vuosina 2010–2015 Vasemmistoliiton
nykyisistä jäsenistä on liittynyt 2 326 jäsentä
ja vuosina 2016–2021 5 606. Näyttää siltä, että
lähes puolet nykyisistä Vasemmistoliiton jäsenistä on liittynyt puolueeseen vuoden 2016
jälkeen. Jos viimeisen ryhmän jakaa vielä kahtia, nykyisistä jäsenistä 2 768 liittyi vuosina
2016–2018 ja 2 837 vuosina 2019–2021.16 Uusien jäsenten liittyminen puolueeseen onkin
jatkunut tasaisesti.

Vasemmistoliitossa, kuten missä tahansa puolueessa, jäsenistö koostuu hyvin monenlaisista
ihmisistä. Tällä tarkoitetaan niin jäsenten ikärakennetta, liittymisajankohtaa, maantieteellistä sijaintia, roolia puolueessa, sukupuolta
kuin koulutustasoa. Nämä demografiset tekijät ovat myös päällekkäisiä tai risteävät keskenään. Ymmärrys demografisista tekijöistä
auttaa hahmottamaan puolueen jäsenistöä ja
sitä, mistä puolue koostuu.
Vasemmistoliitossa oli vuoden 2021 lokakuun
lopussa yli 12 000 jäsentä. Puoluetoimiston
arvioiden mukaan 10–20 prosenttia jäsenistä
on aktiivijäseniä, jotka osallistuvat puolueen
toimintaan tai toimivat puolueen luottamustehtävissä esimerkiksi valtuustoissa. 15 Va-

Vasemmistoliiton kokonaisjäsenmäärässä on
myös tapahtunut muutoksia. Vuonna 1995
jäseniä oli 16 000, mutta vuoteen 2004 jäsenmäärä tippui, jolloin jäseniä oli 11 000. Vuoteen 2011 mennessä jäsenmäärä tipahti 9 100
jäseneen. Kuitenkin vuoteen 2013 mennessä
jäsenmäärä nousi 10 800 jäseneen ja jatkoi
nousuaan vuoteen 2016, jolloin jäseniä oli 10
173. Vuonna 2018 jäseniä oli 11 400. 17 Eduskuntapuolueista vain kaksi puoluetta on kasvattanut jäsenmääräänsä vuosina 2018–2021:
Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset ovat
molemmat saaneet tuossa ajassa nostettua
puolueensa jäsenmäärää yli 12 000:n.18
massa-onko-puolue-kansanliike-vai-vaaliorganisaatio.
16 Vesa plathin tiedoksianto 25.10.2021.

13 puhakka 2015, 8.

17 Koivula 2019, 41.

14 Vainikainen 2021, 12.

18 helsingin uutiset. 7.12.2020. USU: Lähes kaikki
puolueet kärsivät jäsenkadosta – vain kahdella puolueella kasvulukuja. https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3181361.

15 Kansan uutiset. 11.12.2021. Kenttää etsimässä –
Onko puolue kansanliike vai vaaliorganisaatio? https://
www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4656350-kenttaa-etsi-
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Vuoden 2011 eduskuntavaalit saivat huomattavan määrän uusia jäseniä liittymään puolueeseen. Silloin perussuomalaiset saivat suuren
vaalivoiton, mikä voi selittää liittymisintoa
perussuomalaista politiikkaa vastustavaan
Vasemmistoliittoon. Toinen merkittävä hetki
oli Sipilän porvarihallituksen muodostaminen
vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen sekä
tästä seurannut vastareaktio. Näiden lisäksi
myös neuvoa-antava jäsenäänestys Vasemmistoliiton puheenjohtajasta vuonna 2016
toi uusia jäseniä puolueeseen.19 Oman osansa
kannatuksesta on tuonut Vasemmistoliiton
ansiokas suoriutuminen päivänpolitiikassa
ja puheenjohtaja Li Anderssonin nauttima
suosio kansalaisten keskuudessa. Vuodesta
2019 alkanut Vasemmistoliitolle myönteistä
julkisuutta tuonut hallitustaival ja sitä edeltänyt neuvoa-antava jäsenäänestys hallitukseen
osallistumisesta ovat tapahtuneet viimeisimmän suuren jäsenryntäyksen aikana.
Kuten kaikissa puolueissa, myös Vasemmistoliitossa, valtaosa jäsenistöstä koostuu suurista ikäluokista. Kuitenkin merkittävin uusien jäsenten ikäryhmä on 30–35-vuotiaat.
Tämä merkitsee sitä, että jopa puolet uusista
jäsenistä on alle 40-vuotiaita. Vuonna 2017
silloinen Vasemmistoliiton järjestö- ja kunnallissihteeri Mikko Koikkalainen20 tarkasteli
Kansan Uutisissa puolueen jäsenistöä iän ja
sukupuolen mukaan:
“Koko jäsenistön ikäprofiilia tarkasteltaessa
on havaittavissa selkeästi kaksi ryhmää. Ensimmäinen ryhmä on 65–75-vuotiaat puolueen jäsenet, jotka edustavat suuria ikäluokkia
ja ovat usein olleet pitkään mukana vasemmistolaisessa liikkeessä. Tyypillisesti he ovat
miehiä. Toinen selkeä ryhmä on 30–40-vuo19 Kansan uutiset. 15.10.2017. Vasemmistoliiton
jäsenistö uudistuu. https://www.kansanuutiset.fi/
artikkeli/3792314-vasemmistoliiton-jasenisto-uudistuu.
20 Koikkalainen on toiminut Vasemmistoliiton puoluesihteerinä vuodesta 2019 alkaen.
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tiaat. Heistä hieman useampi on nainen.
Vaikka puolueen jäsenistä 45 prosenttia on
naisia, jakautuvat uusien jäsenten sukupuolet aivan tasan. Naisten osuus jäsenistä on
puolueista toiseksi suurin. – –
Jos jäsenistön kautta tehtävän tarkastelun
rinnalle lisätään vasemmistoliiton kannattajaprofiili, vaikuttaa siltä, että luokkapuolueen
piirteet heikkenevät. Jäseniä ja kannattajia on
kaikista tulo-, sosiaali- ja ammattiryhmistä.
Mielenkiintoista on, että vasemmistoliiton
kannattaminen, ja todennäköisesti myös jäsenyys, periytyvät vanhemmilta keskimääräistä vähemmän. Jäseniä yhdistävät yhteiset
arvot, yhteiset poliittiset tavoitteet ja selkeä
vasemmistolainen yhteiskunnallinen näkemys. Vaikka historiaan nähden vertailu
voi tuntua liioittelulta, vasemmistoliitossa
korostuvat aikaisempaa enemmän kaikista
väestöryhmistä kannatusta saavan joukkopuolueen, ja jopa kansanliikkeen piirteet. ”21
Jäsenistön uudistuessa on myös oletettavaa,
että puolue ja sen toimintatavat muuttuvat.
Samoin puolueen harjoittama politiikka alkaa
heijastaa uuden jäsenistön merkityksellisinä
pitämiä asioita.
Puolueen sukupolvijakaumaa tarkastelleet
Anna Kontula ja Tomi Kuhanen ovat jakaneet
Vasemmistoliiton jäsenistön kolmeen eri sukupolveen. Vanhimmalla aktiivipolvella, keskimmäisellä keskipolvella ja uusimmalla nuorimmalla polvella on jokaisella oma tapansa ja
tyylinsä osallistua puoluetoimintaan ja politiikan tekoon. Sukupolvet eroavat toisistaan
suhtautumisessaan ulkoparlamentaariseen
toimintaan ja valtakunnalliseen politiikkaan

21 Kansan uutiset. 15.10.2017. Vasemmistoliiton
jäsenistö uudistuu. https://www.kansanuutiset.fi/
artikkeli/3792314-vasemmistoliiton-jasenisto-uudistuu.

sekä samastumisessaan puolueen kulloiseenkin johtoon.22
Vanhinta sukupolvea leimaa sidos poliittiseen
toimintaan erilaisissa järjestöissä, seuroissa
ja yhdistyksissä. Aktiivinen kansalaistoiminta
esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeen ja työväenyhdistyksen kautta sekä keskustelutilaisuuksiin osallistuminen on ollut olennainen
osa vanhimman sukupolven toimintaa. 23
Keskipolvea puolestaan ei enää leimaa luokkaasema, vaan pikemminkin jaettu arvomaailma. Tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja ympäristökysymykset nousivat tärkeiksi sukupolven
teemoiksi. Myös puoluekytkösten heikkeneminen ja vasemmistopuolueiden vähenevä
kannatus ilmentävät keskisukupolven poliittista aktiivisuutta. Aktiivit toimivat puoluekoneistossa ja ajavat konkreettisia uudistuksia,
mutta korostaen konsensusta ja kompromisseja niin sisäisesti puolueessa kuin ulkoisesti
suhteessa muihin puolueisiin. 24
Nuorin polvi sen sijaan tunnustaa väriä keskipolvea enemmän, mikä näkyy muun muassa
osallistumisena mielenosoituksiin, demonstraatioihin ja solidaarisuustyöhön. Ulkoparlamentaariset vaikuttamisvälineet ovatkin
nuoren sukupolven mieleen puolueosastoihin
osallistumista enemmän. Vasemmistolainen
elämäntapa näkyy muun muassa kulutuskeskeisen elämäntavan kyseenalaistamisena ja
marginalisoitujen ryhmien puolustamisena
uudenlaisin äänenpainoin. 25
Yhteistä eri sukupolville on kuitenkin vasemmistolainen arvopohja. Kontula luonnehtii
puolueen ideologista ja arvoihin perustuvaa

perinnettä: “Vasemmistoliitolle edeltäjineen
on tunnusomaista vahva ideologisten vääntöjen perinne. Asiakysymyksistä keskustellaan
edelleen puolue-elimissä pitkään ja tunteella
ja kannan huolellista perustelua arvostetaan.
Tämä voi johtua aktiivien valikoitumisesta:
koska puolue on pieni ja poliittisella kartalla
kauimpana eliitistä, sinne ei hakeuduta henkilökohtaisten uramahdollisuuksien toivossa.”26
Vasemmistoliiton vaaleissa saama kannatus
heijastelee puolueen jäsenistöä. Vasemmistoliiton jäsenet painottuvat kasvukeskusten
keskuksiin. Samoille seuduille keskittyy myös
kannatus vaaleissa: se painottuu Helsinkiin
sekä muihin suuriin kaupunkeihin, jotka
ovat kaikki korkeakoulukaupunkeja. Vaikka
kannatus keskittyykin kaupunkeihin, se ei
välttämättä tarkoita, että koko Etelä-Suomi
olisi Vasemmistoliiton ydinkannatusaluetta. Kannatus ja Vasemmistoliiton jäsenyys
painottuvatkin suomalaisen muuttoliikkeen
tapaan suuriin kaupunkeihin ja niiden ympärysalueisiin.27
Jäsenistö voidaan jaotella puoluetoimintansa
aktiivisuuden perusteella aktiivisiksi ja passiivisiksi. Määritelmällisesti aktiivijäsen tekee puolueen vaalityötä ja osallistuu puolueen
toimintaan osastoissa ja piirijärjestöissä tai
on esimerkiksi kunnan luottamustehtävissä.
Aktiivijäsenistön voidaan siten katsoa olevan
yhteisöllinen voimavara puolueen käytännön
toiminnassa.28 Passiivijäsen puolestaan kuuluu puolueeseen, mutta ei varsinaisesti osallistu sen järjestämään toimintaan tai toimi
26 Kontula 2018, 130.

24 emt.

27 Kansan uutiset. 27.11.2021. Vasemmisto kasvaa kaupungeissa – “Kannatus painottuu kasvukeskusten keskuksiin ja samoin vasemmistoliiton jäsenet”,
sanoo puoluesihteeri. https://www.kansanuutiset.fi/
artikkeli/4648503-vasemmisto-kasvaa-kaupungeissa-kannatus-painottuu-kasvukeskusten-keskuksiinja-samoin-vasemmistoliiton-jasenet-sanoo-puoluesihteeri.

25 emt.

28 jutila 2003, 61– 62.

22 Kontula & Kuhanen. 2010. Vasemmistoliiton sukupolvet. http://www.megafoni.org/vasemmistoliitonsukupolvet/.
23 emt.
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luottamustehtävissä puolueen nimissä. Erään
tulkinnan mukaan passiivijäsenistön voidaan
täten ymmärtää olevan puolueen keskeisten
ratkaisujen hiljaisia hyväksyjiä. Täten oletuksena on, että tietyt jäsenet passiivisesti
hyväksyvät puolueessa tehdyt päätökset ja
sopeutuvat niihin antaen tilaa aktiivisemmille jäsenille.29
Syyt jäsenistön aktiiviselle ja passiiviselle
käyttäytymiselle puolueessa ovat moninaisia
ja osittain myös päällekkäisiä. Syitä voivat

29 emt.
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olla niin puolueen tarjoamat osallistumismahdollisuudet, henkilökohtaiset resurssit ja
mahdollisuudet osallistua sekä jäsenen omat
mieltymykset puoluetoimintaan. Huomionarvoista on, että jäsenistön dikotomisessa jakamisessa aktiiviseen ja passiiviseen saattavat
jäädä havaitsematta sellaiset jäsenet, jotka
esimerkiksi osallistuvat puolueessa käytyyn
keskusteluun ja arvojen määrittelemiseen,
mutta eivät vaikuta paikallisosastoissa tai
vaalityössä.

5

Vallan jakautuminen
Vasemmistoliitossa

Saadakseen käsityksen puolueen sisäisestä
vallanjaosta on ensin hahmotettava puolueen
järjestöllinen rakenne. Vasemmistoliiton järjestörakenne on kolmiportainen; se koostuu
paikallis-, piiri- ja keskustasosta. Puolueen
säännöt avaavat kolmiportaista rakennetta:
“Paikallisesti toimivat perus- ja kunnallisjärjestöt. Perus- ja kunnallisjärjestöt muodostavat piirijärjestön, jonka toiminta-alueen määrää puoluehallitus. Yhdessä edellä mainitut
muodostavat keskustasolla valtakunnallisen
Vasemmistoliitto-puolueen.”30
Kolmiportaisessa rakenteessa yhdistyvät paikallinen taso, piiritaso ja valtakunnallinen
taso. Puolueen ylintä päätäntävaltaa käyttää
joka kolmas vuosi järjestettävä puoluekokous.
Aloitteita puoluekokoukselle voi tehdä kuka
tahansa puolueen jäsen. Puoluekokoukseen
pääsevät edustajat valitaan piirijärjestöittäin
jäsenäänestyksessä. 31
Politiikan tutkija Ingrid van Biezen (2000,
167) käsittää vallan puolueissa sijaitsevan “pienessä keskusorganisaation ja parlamenttiryhmän väliin sijoittuvassa keskittymässä”.
30 Vasemmistoliitto. 2019. Vasemmistoliitto rp:n
säännöt. https://vasemmisto.fi/puolueen-saannot/.
31 emt.

Koskimaa pitää tällaisena vallankäyttäjänä
suomalaispuolueissa hallitusneuvotteluja
varten nimitettävää ryhmää, joka yhdistää
puolueorganisaation ja eduskuntaryhmän
puheenjohtajistot. Tätä kutsutaan yhteispuheenjohtajistoksi.32
Vasemmistoliiton säännöissä todetaan hallitusneuvotteluihin osallistuvasta ryhmästä
seuraavaa:
Puolueen osallistumisesta hallitusvastuuseen
neuvottelevat puoluehallituksen ja puolueen
eduskuntaryhmän nimeämät hallitusneuvottelijat, joihin kuuluvat puolueen puheenjohtaja ja puoluesihteeri sekä eduskuntaryhmän
puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, joista
kaksi (2) nimeää puoluehallitus ja kaksi (2)
puolueen eduskuntaryhmä. Hallitusneuvottelijoilla on läsnäolo- ja puheoikeus puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja puolueen
eduskuntaryhmän kokouksissa niiden käsitellessä hallitukseen osallistumista. Hallitusneuvottelijat esittelevät neuvottelujen
tuloksen puoluehallitukselle ja eduskuntaryhmälle.33
32 Koskimaa 2017, 126.
33 Vasemmistoliitto. 2019. Vasemmistoliitto rp:n
säännöt. https://vasemmisto.fi/puolueen-saannot/.
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Yhteispuheenjohtajistossa Vasemmistoliiton sääntöjen mukaan puolueorganisaation ja eduskuntaryhmän puheenjohtajistoa
täydentää puoluesihteeri. Vallan tasapainon
ryhmässä takaa se, että puoluehallitus ja puolueen eduskuntaryhmä saavat kumpikin valita kaksi edustajaa hallitusneuvotteluihin.
Tämän kaltaisessa päätöksentekotilanteessa
puolueen eliitti käyttää todellista valtaa, mikäli hallitusneuvotteluissa joudutaan aidosti
päättämään eri vaihtoehtojen välillä.34
Hallitusneuvottelijoiden tasapuoliset oikeudet
ja velvollisuudet toteutuvat myös siinä, että
neuvottelijoilla on mahdollisuus osallistua eri
puolue-elinten kokouksiin ja heillä on velvoite
esittää tulokset kummallekin puolueen keskeiselle vallankäyttäjälle, puoluehallitukselle
ja eduskuntaryhmälle.
Puolueen sääntöjen mukaan eduskuntaryhmällä on päätösvaltaa hallitusneuvotteluissa
ja ministerivalinnoissa sekä keskeinen asema
puolueen tekemän politiikan linjauksissa ja
sen toteutuksesta valtakunnallisella tasolla.
Vaikka eduskuntaryhmä ei ole puolueorganisaation päätöksentekoelin, osallistuu se
silti puolueen päätöksentekoon keskeiseltä
paikalta.35 Eduskunnassa kansanedustajista
koostuvat eduskuntaryhmät päättävät lakien
valmistelusta ja hyväksymisestä. Näin ollen
puolueiden keskusorganisaatiot kykenevät
määrittelemään puolueen politiikkalinjauksia
vain siinä määrin, kuin mitä kansanedustajat
seuraavat niitä eduskunnassa toimiessaan.36
Toisaalta puolueen eduskuntaryhmä on riippuvainen sekä puolueen ehdokasasettelusta
että kansanvallan ilmaisusta vaaleissa. Vaaleissa annettu mandaatti antaa kansanedustajalle oikeuden harjoittaa valtaa valtakunnan
politiikassa. Vaaleissa vallan voi nähdä olevan

kansalla, niin puolueen jäsenillä kuin siihen
kuulumattomilla, ja ehdokkaan mahdollisuudet päästä parlamenttiin riippuvat kyseisen
ehdokkaan puolueesta ja sen kannattajista.
Eduskuntaryhmän puheenjohtajan valitsevat kuitenkin keskuudestaan kunkin puolueen kansanedustajat. Tähän päätökseen
ei puolueen muulla jäsenistöllä ole lainkaan
vaikutusvaltaa.37
Ennen vaaleja kansanedustajaksi pyrkivien
on tultava valituiksi puolueensa kansanedustajaehdokkaiksi. Vasemmistoliiton jäsenille
lähetetyssä kyselyssä 51 %, eli noin puolet,
vastaajista arvioi jäsenistöllä olevan melko
vähän tai hyvin vähän valtaa kansanedustajaehdokkaiden valintaan. Samoin ministeriehdokkaan valintaa koskien vastaajista 80
% arvioi jäsenistöllä olevan melko vähän tai
hyvin vähän vaikutusvaltaa. Molempien kysymysten vastauksista voi päätellä, että jäsenistö kokee vaikutusvaltansa julkisen tason
toimijoihin hyvin vähäiseksi. Havainto tukee
valtasiirtymähypoteesia vallan siirtymisestä
puoluejäsenistöltä puolue-eliitin käsiin, eli
toisin sanoen puolueen kenttätaso on kyselyn mukaan menettänyt valtaa julkiselle toimintatasolle.
Joukkopuoluemallin ihanteen mukaan kenttäjäsenistöllä tulisi olla omat edustajansa ja
johtajansa puoluejohdossa.38 Tämän toteutumista voidaan tutkia tarkastelemalla yhteispuheenjohtajiston kansanedustajavetoisuutta
eli sitä, kuinka monta prosenttia puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän nimittämistä
hallitusneuvottelijoista on kansanedustajia.
Vaikka monien muiden eduskuntapuolueiden
puolueorganisaation johtajien kansanedustajastatus on vakiintunut39, samaa ei voida
sanoa nykyisestä Vasemmistoliitosta. Vaikka

34 jutila 2003, 171.

37 jutila 2003, 175.

35 emt., 175.

38 Koskimaa 2017, 127.

36 Koskimaa 2017, 113–114.

39 Emt., 128.
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eduskuntaryhmän puheenjohtajisto koostuu
vain kansanedustajista40, ei nykyisen puoluevaltuuston puheenjohtajistosta kukaan ole
Vasemmistoliitossa kansanedustaja.41 Puoluehallituksen varsinaisista jäsenistäkin vain
yksi on samalla kansanedustaja ja siten osa
eduskuntaryhmää.42 Tosin puoluehallituksen puheenjohtajisto koostuu puolueen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista, joista
kaksi toimii kansanedustajina vaalikauden
2019–2023 aikana.43
Kansanedustajavetoisuus ei siis näytä toteutuvan Vasemmistoliitossa, jossa keskeisissä
elimissä jäsenistö ja kenttätaso ovat enemmistönä suhteessa julkisen toimintatason
kansanedustajiin. Havainto vahvistaa oletusta
jäsenistön vallasta suhteessa puolue-eliittiin.
Myöskään kenttätasoa edustava puoluevaltuusto ei täytä kansanedustajavetoisen puheenjohtajiston tunnusmerkistöä.
Jan Sundberg on tutkinut Pohjoismaista puoluedemokratiaa ja tarkastellut puolueita jakaen niiden rakenteen ja toimintatavat hierarkkisiin ja egalitaarisiin eli tasa-arvoisiin44.
Sundbergin vuonna 1997 tekemän vertailun
mukaan kaikkein egalitaarisin puolue oli Va-

semmistoliitto ja seuraavaksi vihreät. Vasemmistoliitto ja vihreät ovat puolueina suhteellisen nuoria verrattuna Suomen muihin
vakiintuneisiin eduskuntapuolueisiin. Sundberg arvioi, että hallituksessa perinteisesti
istuvat suuret puolueet omaksuvat harvoin
egalitaarisia toimintatapoja, kun taas vain
(puna)vihreitä arvoja ajavat puolueet näyttävät
omaksuneen merkittävän määrän egalitaarisia piirteitä.45 Vaikka tutkimus on tehty yli
20 vuotta sitten, voidaan sen johtopäätöksiä
pitää edelleen paikkansapitävinä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Vasemmistoliiton parlamentaarisessa toiminnassa valta
on jakautunut melko tasaisesti puolueen kenttätason ja julkisen tason välillä. Vaikka jäsenistöllä ei ole paljoa valtaa kansanedustaja- ja
ministeriehdokkaiden valintaan, ja yhteispuheenjohtajistossa puolue-eliitti ylläpitää todellista valtaa, niin keskeisten puolue-elinten
jäsenten tuleminen muualta kuin julkiselta
toimintatasolta tasapainottaa vallanjakoa.
Tämä lisää jäsenten ja kenttätasoa edustavien valtaa puolueen keskeisissä päätöksentekoelimissä.

40 Vasemmistoliitto. 20.8.2021. Jussi Saramo on vasemmistoliiton eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja.
https://vasemmisto.fi/jussi-saramo-on-vasemmistoliiton-eduskuntaryhman-uusi-puheenjohtaja/.
41 Vasemmistoliitto. Puoluevaltuusto. https://vasemmisto.fi/ihmiset/puoluevaltuusto/.
42 Vasemmistoliitto. Puoluehallitus. https://vasemmisto.fi/ihmiset/puoluehallitus/.
43 Vasemmistoliitossa vuonna 2022 puheenjohtaja
on li andersson, 1. varapuheenjohtaja on jussi saramo, 2. varapuheenjohtaja on minna minkkinen ja 3.
varapuheenjohtaja on jouni jussinniemi. näistä andersson ja saramo toimivat kansanedustajina nykyisen vaalikauden aikana.
44 sundberg käyttää englanninkielistä sanaa egalitarian, mikä voidaan kääntää suomeksi tarkoittamaan
egalitaarista/tasa-arvoista. alkuperäislähdettä mukaillen käytän sundbergin tutkimuksen yhteydessä
termiä egalitaarinen.

45 sundberg 1997, 108– 109, 112, 114.
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6

Puolueen
johtopaikkojen valta
ja valinta

Niin sanottu puolue-eliitti tarkoittaa ihmisiä,
jotka harjoittavat politiikkaa ja työskentelevät
puolueen nimissä keskeisillä johtopaikoilla ja
käyttävät valtaa jäsenistöön. Näillä paikoilla
käytetään myös valtakunnallista poliittista valtaa, mikä toteutuu parlamentaarisilla
areenoilla.
Puolueen keskusorganisaatioon kuuluvaa
puoluetoimistoa voidaan pitää kenttätason
jäsenistön ja julkisella kentällä toimivan puolue-eliitin välisenä tasapainottajana. Puolueen
organisaatioiden ja toimijoiden välisen yhteistyön sujuminen on merkittävää puolueen
toiminnan kannalta. Vasemmistoliiton alkuaikoina tilanne saattoi kuitenkin olla toinen.
Entisen puoluesihteerin Ralf Sundin mukaan
puolueen ensimmäisenä puoluesihteerinä
(1990–1995) toimineen Matti Viialaisen46 aikana puolueessa oli kaksi valtakeskittymää:
puoluetoimisto ja eduskuntaryhmä. Sundin
mukaan myöhemmin tämä kaksinapaisuus
purkautui ja yhteistyö puoluetoimiston ja
eduskuntaryhmän välillä oli saumattomampaa. 47 Esimerkki osoittaa, että puolueen
elinten väliset suhteet eivät välttämättä ole
pysyviä vaan voivat muuttua. Näihin voivat
46 Viialainen edelsi sundia puoluesihteerinä.
47 sund 2002, 65.

20

vaikuttaa niin henkilökemiat kuin puolueen
kulloinenkin linja ja vallitseva poliittinen ilmapiiri.
Puoluetoimijoiden muodolliset toimivaltasuhteet kertovat puolueen sisäisestä vallanjaosta.
Tarkasteltaessa puolue-elinten valtaa täytyy
perehtyä keskeisten toimijoiden rooliin ja niiden keskinäiseen vallanjakoon. Seuraavaksi
tarkastellaan kyselytutkimuksen vastauksia
kysymykseen “Millä tahoilla arvioitte olevan
tosiasiallista valtaa Vasemmistoliiton sisäisessä päätöksenteossa?”.

Puolueen
Puheenj ohtA ji Sto jA
eduSK untARyh m ä
Kysyttäessä, kuinka paljon puolueen puheenjohtajalla arvioidaan olevan valtaa, vastasi
57 % vaihtoehdon ”hyvin paljon”, 33 % ”melko
paljon”, yhteensä 90 %. Vallankäyttö kulminoituukin puolueen puheenjohtajaan.
Puolueen puheenjohtaja toimii sekä puoluehallituksen että työvaliokunnan puheenjohtajana. Puolueen puheenjohtajan valtaasema näkyy muun muassa auktoriteettina
jäsenistölle ja siinä, että puheenjohtaja on

KaaVio 1. puolueen toimijoiDen arVioitu Valta.

KaaVio 2. puolueen puheenjohtajan arVioitu tosiasiallinen
Valta Vasemmistoliiton sisäisessä päätöksenteossa.
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KaaVio 3. puolueen Varapuheenjohtajan arVioitu
tosiasiallinen Valta Vasemmistoliiton sisäisessä
päätöKsenteossa.

jatkuvasti esillä mediassa. Puheenjohtajan vastuualueisiin kuuluvat järjestölliset ja
aatteelliset kysymykset päivänpolitiikan teon
ohella. Hänen katsotaan myös olevan vastuussa puolueen kannatuksen muutoksista.
Puheenjohtajalla on myös merkittävä rooli
hallitusneuvotteluissa keskusteltaessa hallitukseen osallistumisesta. Puheenjohtajan
tulee myös tasapainoilla puolueen sisäisten
jännitteiden välillä ja luoda yhtenäistä julkisuuskuvaa puolueesta ulospäin. Kaikki edellä
mainitut tekijät korostavat puheenjohtajan
asemaa suhteessa muuhun puolueväkeen.
Voidaankin sanoa, että puolueet piirtyvät
ihmisten mieliin puheenjohtajansa henkilön kautta.48
Puolueen puheenjohtajan ja ministeriryhmän
valtaa korostaa myös Suomen poliittinen järjestelmä. Vuoden 2000 perustuslakiuudistus
siirsi presidentin sisäpoliittisen vallan pää48 emt., 106.
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ministerille, mikä osaltaan vakiinnutti puoluejohtajien valta-aseman.49 Eduskunnassa
poliittinen valta on keskittynyt puolueissa
niiden puheenjohtajille, jotka samalla toimivat
ministereinä hallituksessa. Täten ministeriryhmä ja puolueen puheenjohtaja korostuvat
poliittiselta valta-asemaltaan muuhun puolueeseen nähden. Ministeriryhmä voi käyttää
valtaansa myös puolueen kansanedustajien
kantojen yhdenmukaistamiseen eli harjoittaa
niin sanottua puoluekuria.50
Puolueen puheenjohtaja valitaan puoluekokouksen äänestyksessä. Vasemmistoliitossa
puheenjohtajasta on kuitenkin jäsendemokraattisesti toteutettu 2010-luvulla koko jäsenistön kattava neuvoa-antava jäsenäänestys. Vaikka äänestys onkin neuvoa-antava ja
virallisen päätöksen tekee puoluekokous, ei
jäsenäänestyksen tulosta ole kertaakaan si49 Koskimaa 2017, 116.
50 isaksson 2017, 158.

KaaVio 4. puolueen eDusKuntaryhmän arVioitu tosiasiallinen
Valta Vasemmistoliiton sisäisessä päätöKsenteossa.

vuutettu. Puheenjohtajavaalit muuttuivat aidommin kilpailluiksi ja puolueorganisaatiosta
tuli demokraattisempi, kun puheenjohtajan
pääsi valitsemaan aiempaa suurempi joukko. 51 Neuvoa-antavasta jäsenäänestyksestä
kuitenkin jäljempänä lisää.
Vastaajista 19 % arvioi varapuheenjohtajalla
olevan hyvin paljon valtaa, mikä jää 38 prosenttiyksikön päähän puheenjohtajan arvioidusta vallasta. Vastaajista 44 % arvioi varapuheenjohtajalla olevan melko paljon valtaa.
Yhteensä siis 63 % näki varapuheenjohtajan
vallan suureksi tai melko suureksi.
Samoin eduskuntaryhmällä 43 % vastaajista
arvioi olevan melko paljon valtaa, mikä vastaa varapuheenjohtajan prosenttiosuutta.
Tosin vastaajista 40 % arvioi eduskuntaryhmällä olevan hyvin paljon valtaa, mikä korottaa eduskuntaryhmän aseman puolueen
51 niemi 2017, 242.

vallankäytössä varapuheenjohtajan edelle.
Yhteensä 83 % vastaajista arvioi eduskuntaryhmällä olevan melko paljon tai hyvin paljon
valtaa, mikä merkitsee 20 prosenttiyksikön
eroa varapuheenjohtajan arvioituun valtaan.
Eduskuntaryhmä on puolueen toiminnallinen elin eduskunnassa. Se koostuu kaikista eduskunnassa työskentelevistä puolueen
toimijoista: paitsi kansanedustajista, myös
ryhmäkanslioiden henkilöstöstä ja edustajien avustajista.52 Eduskuntaryhmä osallistuu
hallitusneuvotteluihin ja se kuuluu puoluehallituksen alaiseen työvaliokuntaan. Kansanedustajista koostuvalla eduskuntaryhmällä
on asemansa ja julkisen näkyvyytensä vuoksi
vaikutusvaltaa puolueen linjoihin politiikan
arjessa.
Eduskuntaryhmän puheenjohtajalla vastaajista 27 % arvioi olevan hyvin paljon ja 45 %
52 Kontula 2018, 124.
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KaaVio 5. puolueen eDusKuntaryhmän puheenjohtajan
arVioitu tosiasiallinen Valta Vasemmistoliiton sisäisessä
päätöKsenteossa.

melko paljon valtaa. Koko eduskuntaryhmään
verrattuna sen puheenjohtajalla arvioitiin
olevan hyvin paljon valtaa 13 prosenttiyksikköä vähemmän. Vaikka eduskuntaryhmän
puheenjohtaja on vähemmän julkisuudessa
esillä kuin puolueen puheenjohtaja, sen arvioitu vähäisempi vallan määrä suhteessa koko
eduskuntaryhmään on yllättävä. Yhteensä
vastaajista arvioi eduskuntaryhmän puheenjohtajalla olevan melko paljon tai hyvin paljon valtaa 72 %, mikä on 11 prosenttiyksikköä
vähemmän kuin koko eduskuntaryhmällä.
Eduskuntaryhmän arvioitu suurempi valta
suhteessa eduskuntaryhmän puheenjohtajaan
voi selittyä sillä, että ryhmän puheenjohtaja
on osa eduskuntaryhmää, joten koko ryhmää
arvioitaessa on siihen voitu lukea myös puheenjohtajan asema. Puolueita tutkivan Kos-

24

kimaan mukaan eduskuntaryhmien painoarvo
on noussut suhteessa muuhun puolueeseen
ja jäsenistöön. Samalla kun puolueiden valtion kautta saama rahoitus on kasvanut ja
politiikka valtakunnallistunut, on painopiste
siirtynyt ammattipoliitikoille ja näitä avustaville henkilöille kenttätason aktiivitoimijoiden
kustannuksella.53

PuolueSiht eeRi
Puoluesihteeri koordinoi puoluejärjestöä ja
toimii puolueen puheenjohtajan apuna puoluetoiminnan käytännön johtamisessa. Puolueen päivittäisen toiminnan ja järjestökentän
luotsaamisen parissa työskentelevällä puoluesihteerillä on valtaa puolueen organisatorisessa hallinnassa. Puoluesihteerin vallan voi
53 Koskimaa 2017, 128.

KaaVio 6. puoluesihteerin arVioitu tosiasiallinen Valta
Vasemmistoliiton sisäisessä päätöKsenteossa.

nähdä olevan myös jokseenkin riippuvainen
puolueen asemasta hallitus-oppositio-asetelmassa. Puolueen ollessa hallitusvastuussa korostuu myös puoluesihteerin rooli ja
valta puolueen linjauksiin. Asiaa luonnehtii
Ralf Sund seuraavasti: “Hallitus on vallan ylin
haltija. Vaikka puoluesihteeri ei vallan ytimeen kuulunutkaan, hänellä on periaatteessa
jonkinasteista sanansijaa hallituspuolueen
edesottamuksiin.”54
Puoluesihteerin läheinen asema kansanedustajiin nähden myös hallitusvastuun ulkopuolella saa vahvistusta Sundin puheista. Hän
korostaa yhteistyön puoluetoimiston ja eduskuntaryhmän välillä olevan saumatonta, kuitenkin niin, että juuri puoluesihteeri edustaa
voimakkaimmin puoluekoneistoa.55

Puoluesihteerin valta-asemaa puolueen sisällä
voidaan puntaroida tarkastelemalla puoluesihteerin oikeuksia osallistua puolue-elimiin.
Vasemmistoliitossa puoluesihteeri on jäsen
puoluehallituksen työvaliokunnassa, mutta
ei varsinaisessa puoluehallituksessa. Puoluesihteerillä on myös puhe- ja esitysoikeus puoluevaltuustossa.56 Verrattuna muihin
eduskuntapuolueisiin on Vasemmistoliiton
puoluesihteerillä kohtalaisen hyvin valtaa
puolueessaan. Esimerkiksi kokoomuksella
puoluesihteerillä ei ole sääntömääräisiä oikeuksia puoluevaltuustossa tai -hallituksessa.
Sen sijaan keskustassa ja perussuomalaisissa
puoluesihteeri on täysimääräinen jäsen sekä
puoluevaltuustossa että -hallituksessa.57
Vasemmistoliiton jäsenille lähetetyssä kyselyssä pyydettiin arvioimaan puoluesihteerin

54 sund 2002, 106.

56 Demo finland 2021, 38.

55 emt., 58, 65.

57 emt., 38.
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valtaa. 51 % vastaajista oli sitä mieltä, että
puoluesihteerillä on melko paljon tai hyvin
paljon valtaa. Vastaukset tukevat näkemystä
siitä, että puoluesihteerillä on valtaa puolueessa. Kuitenkin verrattaessa puolueen
julkisen toimintatason toimijoihin, kuten
puheenjohtajaan, varapuheenjohtajaan tai
eduskuntaryhmään, on niillä koettua valtaa
puoluesihteeriä enemmän.
Arvioidun vallan lisäksi on hyvä huomioida
varsin tuoreet muutokset Vasemmistoliiton
puoluesihteerin valintatavassa. Ennen puoluekokous valitsi puoluesihteerin, mutta vuoden 2019 sääntömuutoksen jälkeen valinnan
tekee puoluevaltuusto.58 Sen, että kapeammin
jäsenistöä edustava puoluevaltuusto päättää
tulevaisuudessa puoluesihteeristä, voi nähdä
voimaannuttavan puolue-eliittiä. Toisaalta samassa kokouksessa puoluesihteeriksi valittiin
kentän ja järjestön edustajaksi mielletty henkilö.59 Muutoksen seuraukset jäsendemokratiaan jäävät vielä nähtäviksi, vaikkakin asian
tiimoilta on esitetty useita eri näkemyksiä.
Seuraavaksi tarkastellaan näitä argumentteja.
Puoluevaltuuston päätösvaltaa puoluesihteerin valinnassa tukevat argumentit korostavat
valtuustolla olevan tarvittavaa asiaosaamista
ja tietämystä valintaan. Kansan Uutisissa haastatellut puoluevaltuuston jäsenet mainitsevat
muun muassa “valtuuston olevan oikea taho
tekemään valinnan, jotta politiikan ulkopuoliset ominaisuudet voidaan myös huomioida”. Tämän lisäksi tehtävän sisällön on nähty
edellyttävän sitä, että “valitsijajoukko kykenee
käymään avointa, vertailevaa ja kriittistäkin
keskustelua hakijoiden osaamisesta, mikä ei
ole täysin mahdollista suuria ihmismääriä
kokoon tuovassa puoluekokouksessa”.60

Asiantuntijuutta korostavien argumenttien
lisäksi puoluevaltuuston tekemää valintaa
puoltaa myös se, että näin vähenee riski siihen, että puoluesihteeri valitaan sen perusteella, kenellä on suosituimmat tukijat ja paras retoriikka.61 Puoluevaltuuston valinnan
nähdäänkin siis antavan painoarvoa asioille
ihmisen sijaan. Toisaalta voi kysyä, etteivätkö henkilöasiat nouse esiin puoluesihteeristä
päätettäessä myös puoluevaltuustossa.
Toisaalta puoluesihteerin valinta puoluevaltuustossa ei ole täysin ongelmatonta, vaan
se saattaa heikentää jäsendemokratiaa.
Kriittiset argumentit voi jakaa keskustelun
elävöittämisen, puolueen jäsenten
vaikutusmahdollisuuksien sekä puolue-eliitin
näkökulmiin. Suuremmalla äänestäjäpohjalla
käydyt henkilövaalit elävöittävät järjestöä ja
keskustelukulttuuria sekä vahvistavat jäsenten
vaikutusmahdollisuuksia. Samalla puoluesihteeri saa leveämmän mandaatin toimilleen
laajemman joukon valitessa viranhaltijan.62
Puoluesihteerin voi mieltää olevan koko jäsenistöllä töissä. Tästä syystä puoluekokouksessa tapahtuva valinta voitaisiin nähdä jäsendemokraattisempana kuin puoluevaltuuston
tekemä. Puoluesihteerin koetaan ensisijaisesti
edustavan koko jäsenistöä eikä puolue-eliittiä.
Siten puoluevaltuuston valitessa puoluesihteerin on mahdollisuus tilanteeseen, jossa
puoluesihteeri edustaa ennemmin puoluekoneistoa kuin koko jäsenistöä.63
On myös hyvä huomioida, että puoluesihteerin
valinta puoluevaltuustossa lisää ennustettavuutta. Usein puoluesihteeri saattaa vaihtua

58 Vasemmistoliitto. 2019. Vasemmistoliitto rp:n
säännöt. https://vasemmisto.fi/puolueen-saannot/.

ko päätös oikea? https://digilehti.kansanuutiset.
fi/20210723/4542743-vasemmistoliiton-puoluesihteerin-valitsee-jatkossa-puoluevaltuusto-oliko-paatos-oikea/.

59 2020, 58.

61 emt.

60 Kansan uutiset. 23.7.2021. Vasemmistoliiton puoluesihteerin valitsee jatkossa puoluevaltuusto – oli-

62 Emt.
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63 emt.

seuraavassa puoluekokouksessa. Puoluekokouksen päätäntävallassa puoluesihteeri saatetaan vaihtaa toiseen, vaikka puolue olisikin
menestynyt hyvin vaaleissa ja gallupeissa.
Tämä ei ole kuitenkaan mikään sääntö tai vakiintunut menettely, ja siksi altis muutokselle.

noarvo mediassa on haastatteluiden, julkilausumien ja vaalien kautta suuri. Sen sijaan
useista ihmisistä koostuvat puolue-elimet
päättävät puolueen sisäisistä asioista. Näitä
ovat puoluehallitus, puoluevaltuusto ja puoluekokous.

Vasemmistoliiton entinen puoluesihteeri Ralf
Sund tuo politiikan muisteluissaan esille sen,
että myös puoluekokouksen joukko on suhteellisen rajattu ja se koostuu puolueaktiiveista.
“Kaikki on mahdollista. Taitavalla kampanjalla
voi aikaansaada vaikka mitä. Puoluedemokratian kannalta tämä on lohdullinen tieto,
lähes ideaalinen tilanne. Asioiden ja ihmisten
puolesta argumentoidaan, päättäjät kuuntelevat ja tekevät annetun informaation nojalla
ratkaisunsa.”64

Korkein päättävä elin puolueessa on puoluekokous, joka päättää puolueen johdosta sekä
puolueohjelmasta. Täten kenttätasoa edustavalla puoluekokouksella on suuri merkitys
puolueen sisäisen demokratian kannalta. 65
Puoluekokouksen ohella tärkeimmät päätöksentekijät puolueessa ovat puoluehallitus ja
sitä laajempi puoluevaltuusto. Puoluehallitus
johtaa puolueen käytännön työskentelyä, kun
taas puoluevaltuusto käyttää korkeinta päätösvaltaa puoluekokousten välillä.66

Vaikka kaikkien eduskuntapuolueiden väliltä
löytyy eroja, voi Vasemmistoliiton puoluesihteerillä tulkita olevan puolueen sisäisessä
päätöksenteossa valtaa kohtuullisesti verrattuna muihin puolueisiin. Kyselyssä Vasemmistoliiton jäsenille puoluesihteerillä
arvioitiin olevan vähemmän valtaa kuin julkisen tason toimijoilla. Kuitenkin puoluesihteerin nähdään ensisijaisesti edustavan
puoluekoneistoa ja siten puolueen keskusorganisaatiota. Puoluetoimisto mahdollistaa
jäsenistön ja julkisen toimintatason välisen
yhteydenpidon ja tasapainottaa vallan siirtymistä kansanedustajille muilta puolueen
jäseniltä. Puoluesihteerin valta puolueessa
korostuukin nimenomaan tässä.

Puolueen ylintä päätäntävaltaa käyttävä varsinainen puoluekokous pidetään joka kolmas
vuosi. Kokouspaikasta ja ajasta päättää puoluehallitus. Puoluekokous valitsee puolueen
johdon, eli puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan.
Puoluekokous valitsee myös puoluevaltuuston jäsenet ja käsittelee puoluehallituksen
valmistelemat aloitteet. Puoluekokouksen
tehtävänä on käsitellä ja hyväksyä puolueohjelmaan ja sääntöihin tehtävät muutokset
ja hyväksyä muut periaatteellista merkitystä
sisältävät puolueen asiakirjat. Näiden lisäksi
puoluekokous käsittelee sille tehdyt aloitteet
ja selvitykset puolueen toiminnasta sekä taloudellisesta tilanteesta ja tarpeen vaatiessa
päättää mahdollista järjestöllisistä tehtävistä. 67 Tiivistettynä, puoluekokouspäätökset
ohjaavat puolueen toimintaa. 68

Puol u eKoKouS,
Puol u ehA l l i tuS jA
Puol u eVAltu uSto
Edellä läpikäydyt puolueen toimijat ovat näkyviä mediassa ja niillä on huomattava julkinen
asema. Eduskuntaryhmää lukuun ottamatta
nämä ovat yksittäisiä henkilöitä, joiden pai64 sund 2002, 43.

65 Demo finland 2021, 7.
66 emt., 8.
67 aiheesta lisää neuvoa-antavaa jäsenäänestystä käsittelevässä luvussa.
68 Kansan uutiset. 11.12.2021. Kenttää etsimässä –
Onko puolue kansanliike vai vaaliorganisaatio? https://
www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4656350-kenttaa-etsi-
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Puolueen KeSKeiSet PäätöKSenteKoelimet
Puoluekokous

Ylin päättävä elin. Koostuu 300 puoluekokousedustajasta ja pidetään joka kolmas
vuosi. Puoluekokous valitsee puolueen puheenjohtajiston, puoluehallituksen ja puoluevaltuuston jäsenet. Lisäksi se päättää
puolueohjelmasta, sääntömuutoksista ja
hyväksyy periaatteelliset asiakirjat. Käsittelee aloitteet ja selvitykset puolueen toiminnasta, taloudellisesta tilanteesta ja päättää
järjestöllisistä tehtävistä.
Puoluevaltuusto

Ylin päättävä elin puoluekokousten välissä.
Koostuu 55 varsinaisesta jäsenestä. Päät-

Keskustasoon kuuluvalla puoluehallituksella
on merkittävä valta puolueen sisäisessä päätöksenteossa ja jäseniä koskevissa asioissa.
Se hyväksyy uudet jäsenet ja sillä on myös
valta erottaa jäseniä puolueesta. Puoluehallitus käsittelee puoluekokoukselle tarkoitetut
aloitteet ja antaa niistä lausunnon. Puoluehallitusta johtaa puolueen puheenjohtaja.
Puoluehallituksella, kuten myös eduskuntaryhmän puheenjohtajalla, on puhe- ja esitysoikeus puoluekokouksessa. 69
Puoluevaltuuston tehtävänä on päättää puolueen ehdokkaiden asettamisesta presidentinvaaleihin ja europarlamenttivaaleihin,
hy väksyä seuraavan vuoden talousarvio ja
toimintasuunnitelma sekä tarkastaa ja hyväksyä puolueen toimintakertomus ja tilinpäätös.
Lisäksi valtuusto päättää puolueen osallistu-

tää puolueen ehdokkaiden asettamisesta
presidentin- ja europarlamenttivaaleihin,
hyväksyy puolueen talousarvion, toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen. Puoluevaltuusto päättää
viimesijassa hallitukseen osallistumisesta
ja Vasemmistoliiton puoluesihteerin valinnasta.
Puoluehallitus

Käsittelee ja antaa lausunnot puoluekokoukselle tehdyistä aloitteista. Valta hyväksyä ja erottaa jäseniä. Puoluehallituksen
jäsenillä on esitys- ja puheoikeus puoluekokouksessa.

misesta hallitukseen.70 Uutena oikeutenaan
puoluevaltuusto valitsee puolueelle puoluesihteerin. Puoluevaltuusto edustaa kenttätasoa
ja koostuukin puolueen aktiivisista jäsenistä.
Puoluevaltuustoon kuuluu 55 varsinaista ja
varajäsentä, joista viisikymmentä valitaan
piirijärjestöittäin, edustaen maantieteellisesti puolueen eri piirejä.71
Puoluevaltuustolla on myös valtaa päättäessään jäsenmaksuista ja siitä järjestötasoille
tulevasta osuudesta. Koska puoluevaltuusto
edustaa kenttää ja koostuu piirijärjestöjen
edus tajista, on järjestötason rahoituksesta päättäminen sille luontevaa. Sen lisäksi
puoluevaltuusto käsittelee eduskuntaryhmän
kertomuksen päättyneiltä valtiopäiviltä, mikä
korostaa puoluevaltuuston valtaa suhteessa

massa-onko-puolue-kansanliike-vai-vaaliorganisaatio.

70 aiheesta lisää jäljempänä neuvoa-antavasta jäsenäänestyksestä kertovassa luvussa.

69 Vasemmistoliitto. 2019. Vasemmistoliitto rp:n
säännöt. https://vasemmisto.fi/puolueen-saannot/.

71 Vasemmistoliitto. 2019. Vasemmistoliitto rp:n
säännöt. https://vasemmisto.fi/puolueen-saannot/.
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KaaVio 9. puolueValtuuston arVioitu tosiasiallinen Valta
Vasemmistoliiton sisäisessä päätöKsenteossa.

eduskuntaryhmään.72
Kyselyssä pyydettiin arvioimaan puolueen
tahojen tosiasiallista valtaa Vasemmistoliiton
sisäisessä päätöksenteossa. Kyselyyn vastanneista 39 % arvioi puoluekokouksella olevan
hyvin paljon valtaa ja 33 % melko paljon valtaa, yhteensä 72 %.
Kyselyyn vastanneista 38 % arvioi puoluehallituksella olevan hyvin paljon valtaa ja 40 %
melko paljon valtaa, yhteensä 78 prosenttia
eli 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin puoluekokouksella.
Puoluevaltuuston arvioitu valta eroaa kahdesta edellisestä. Vastaajat arvioivat puoluevaltuustolla olevan hyvin paljon valtaa 25 %
ja melko paljon valtaa 38 %. Pelkästään hyvin
paljon valtaa -vastauksia tarkasteltaessa huomataan lukeman olevan 15 prosenttiyksikköä
72 emt.
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pienempi kuin puoluekokouksella ja puoluehallituksella. 63 % vastaajista siis arvioi puoluevaltuustolla olevan melko paljon tai hyvin
paljon valtaa. Puoluevaltuustolla arvioitiin
olevan 9 prosenttiyksikköä vähemmän valtaa
kuin puoluekokouksella ja 15 prosenttiyksikköä vähemmän kuin puoluehallituksella. Vertailussa näkyy, että eniten valtaa katsotaan
olevan puoluehallituksella, toiseksi eniten
puoluekokouksella ja kolmanneksi puoluevaltuustolla.
Puolueen keskeisten elinten välisiä valtaeroja
voidaan selittää niiden asemalla puolueessa.
Vaikka puoluekokous ja -valtuusto käyttävät sääntöjen mukaan puolueessa ylintä valtaa, jäävät ne silti puoluehallituksen jälkeen
valtaa arvioitaessa. Puoluehallitus edustaa
keskustasoa, kun taas puoluekokous ja -valtuusto kenttätasoa. Tämä ero näkyy siinä,
että hallitus valmistelee puoluekokoukseen
etenevät ehdotukset ja hyväksyy sekä erottaa

jäsenistön. Puoluehallituksen toimet ovat siten konkreettisia ja helposti tunnistettavia
puoluejäsenten silmin.
Myös puoluekokous on näkyvä elin, jonka
tapahtumia tiedotusvälineet seuraavat. Puoluekokouksen päätökset esimerkiksi poliittisesta linjasta ja puheenjohtajasta vaikuttavat puolueen arvoihin ja imagoon. Kuitenkin
puoluehallituksen asema korostuu suhteessa
puoluekokoukseen sen puhe- ja esitysoikeuksien ja aloitteiden käsittelyiden myötä.
Medianäkyvyyttä tarkastellessa puoluevaltuusto saattaa jäädä kahta edellistä vähemmälle huomiolle. Puoluevaltuustoa saatetaan
myös pitää muodollisena keskustelua ylläpitävänä elimenä ilman näkyvää valtaa. Vaikka
puoluevaltuustolla on oikeus kannanottojen
muodostamiseen ja valtaa kenttätason rahoituksesta päätettäessä, arvioidaan sen valta
muita vähäisemmäksi. Puoluevaltuusto kokoontuu muutaman kerran vuodessa, mutta muina aikoina valtuuston rooli puolueen
viestinnässä jää niukaksi.
Puoluevaltuustossa puhe- ja esittelyvaltaa
on jaettu muille toimielimille, mikä osaltaan
heikentää valtuuston itsenäisyyttä. Myös
päättäminen hallitukseen menemisestä on
vuonna 2019 annettu neuvoa-antavan jäsenäänestyksen kautta koko jäsenistölle, mikä
osaltaan vähentää puoluevaltuuston valtaa.
Puoluesihteerin valinta taas korostuu uutena oikeutena, mutta koska puoluesihteeriä ei
vielä uudella menettelyllä ole valittu, tämän
merkitystä ei osattane vielä ottaa huomioon.
Puolue-elinten välistä toimivaltaa tarkasteltaessa on syytä huomioida, että ihmisten
saattaa olla vaikea hahmottaa puolue-elinten
merkitys puolueen toiminnassa. Niiden toimet saattavat sekoittua keskenään, eikä niistä
löydy kattavasti tietoa edes puolueen verkkosivuilta. Ei siis olekaan ihme, että keskus-

ja kenttätason elimistä puoluekokouksella,
puoluehallituksella ja puoluevaltuustolla arvioitiin olevan vähemmän valtaa kuin esimerkiksi julkisen toimintatason toimijoilla. Sen
sijaan näkyvimmän keskustason toimijan eli
puoluesihteerin arvioitu valta on vähäisempi
kuin puoluekokouksella, puoluehallituksella
ja puoluevaltuustolla. Ilmiö on mielenkiintoinen, sillä puoluesihteeri on näkyvä toimija: hän osallistuu yhteispuheenjohtajistoon
julkisen toimintatason kanssa sekä luotsaa
puoluetta myös julkisuudessa.

PiiRihAllit u S
Vasemmistoliitto on organisoitu 13 piiriin eli
alueelliseen kattojärjestöön. Jokainen piiri
sisältää paikallisosastoja, joita on yhteensä
yli 400. Jokaista piiriä johtaa piirihallitus,
jonka johdossa puolestaan on puheenjohtaja.
Piirijärjestöt jäsentävät puolueen toimintaa
maantieteellisesti ja edustavat alueellisia paikallisosastoja puolueessa. Piirijärjestöt paikallisosastoineen ovat osa puolueen kenttätasoa ja siten lähimpänä puolueen jäsenistöä.
Kyselyssä Vasemmistoliiton jäsenille piirihallituksen ja sen puheenjohtajan arvioitu valta
ovat lähes samoissa lukemissa. 25 % arvioi
piirihallituksella olevan melko paljon valtaa
ja 5 % hyvin paljon valtaa. Vastaajista 26 % arvioi piirihallituksen puheenjohtajalla olevan
melko paljon valtaa ja 5 % hyvin paljon valtaa.
Vastaajista 38 % arvioi piirihallituksella ja 37
% piirihallituksen puheenjohtajalla olevan ei
paljon eikä vähän valtaa, mikä kertoo kyseisten
puolueen toimijoiden vahvasta keskimääräisestä valta-asemasta. Huomioitavaa on, että
vastausvaihtoehtoa ”en osaa sanoa” käytettiin
kaikista puolueen toimijoista eniten piirihallituksen ja piirihallituksen puheenjohtajan
kohdalla; 9 % piirihallituksen valtaa arvioitaessa ja 10 % piirihallituksen puheenjohtajan
valtaa arvioitaessa.
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KaaVio 10. piirihallituKsen arVioitu tosiasiallinen Valta
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KaaVio 11. piirihallituKsen puheenjohtajan arVioitu
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Piirihallituksella ja sen puheenjohtajalla arvioitiin olevan lähes saman verran valtaa. Piirihallitus ja sen puheenjohtaja saatetaan mieltää samaksi toimijaksi, jolloin niiden koettu
valtakin on yhtenevä. Ne myös näyttäytyvät
koko puoluetta vasten tarkasteltuna jäsenistölle samanlaisina kenttätason edustajina.
Tarkasteltaessa piirihallituksen arvioitua valtaa piirijärjestöittäin havaitaan, että kyselyssä
maantieteelliseltä sijainniltaan perifeerisempiin piirijärjestöihin kuuluvat arvioivat piirihallituksella olevan enemmän valtaa kuin
keskusalueita lähellä oleviin piirijärjestöihin
kuuluvat. Tämä selviää siitä, että vastaajista
yli 35 % arvioi piirijärjestöllä olevan melko
paljon tai hyvin paljon valtaa Kainuun Vasemmistoliitossa (46,7 %), Pohjois-Pohjanmaan
Vasemmistoliitossa (45,9 %), Vasemmistoliiton Lapin piirissä (37,2 %), Keski-Suomen
Vasemmistoliitossa (36,2 %) ja Pohjanmaan
Vasemmistoliitossa (35,7 %).
Vastaajista alle 35 % mutta yli 30 % arvioi piirihallituksella olevan melko paljon tai hyvin
paljon valtaa Uudenmaan Vasemmistoliitossa (33,1 %), Savo-Karjalan Vasemmistoliitossa
(32,7 %), Varsinais-Suomen Vasemmistoliitossa (31,3 %) ja Helsingin Vasemmistoliitossa
(30,4 %). Vastaajista alle 30 % arvioi piirihallituksella olevan melko paljon tai hyvin paljon
valtaa Pirkanmaan Vasemmistoliitossa (29,5
%), Satakunnan Vasemmistoliitossa (26,3 %)
ja Hämeen Vasemmistoliitossa (23,9 %). Prosenttiluvuista havaitaan, että Hämeen Vasemmistoliitto eroaa Kainuun Vasemmistoliiton
arvioinnista yli 22 prosenttiyksiköllä.
Piirihallituksen ja sen puheenjohtajan vaikutusvalta riippuu paljon piiristä ja sen maantieteellisestä asemasta. Kyselyssä eniten piirihallituksella valtaa arvioitiin olevan juuri
perifeerisemmissä piirijärjestöissä, jotka ovat
kaukana Etelä-Suomesta. Voikin olla, että
mitä kauempana sijaitsee etelän suurista kau-

pungeista, sitä voimakkaampana koetaan
oman piirin yhteisöllisyys ja piirihallituksen
rooli paikallisessa päätöksenteossa. Maantieteellisesti syrjäisempien piirijärjestöjen
piirihallitusten ja niiden puheenjohtajien
valta saattaa myös korostua paikallisille, kun
ne ajavat puolueessa paikallista näkökulmaa
ja korostavat paikallisia tavoitteita.
Perifeerisen aseman lisäksi samoissa piirijärjestöissä on Vasemmistoliitolla perinteisesti
ollut vahva kannatus: Pohjois-Pohjanmaalla
esimerkiksi Pudasjärvellä ja Lapin piirissä
Kemissä. Kainuussa taas Kajaanissa, Sotkamossa ja Suomussalmella Vasemmistoliitto
on pärjännyt paikallisesti verrattain hyvin.

Puolueen t yönt eKijät
Puolueen työntekijät eroavat puolueen muista
elimistä ja toimijoista: he pyörittävät puolueen päivittäistä toimintaa. Puolueessa työskentelee puoluetoimistolla, eduskunta- ja
ministeriryhmässä ja piirijärjestöissä toiminnanjohtajia, asiantuntijoita, avustajia ja
tiiminvetäjiä. Myös viestintäammattilaiset
ja projektihenkilöstö lukeutuvat tähän ryhmään. Kuitenkin erotuksena kaikkiin muihin
puolueen virkoihin ja toimielimiin, puolueen
työntekijät eivät ole poliittisia linjanvetäjiä
eikä heidän toimenkuvaansa kuulu poliittisten päätösten teko.
Esimerkiksi toiminnanjohtajien monialaisiin työtehtäviin kuuluvat niin piirin järjestötoiminnan ja tiedotuksen koordinointi kuin
yhteydenpito alueen sidosryhmiin sekä vaalikampanjoiden suunnittelu ja osallistuminen
niiden toteutukseen. Piirijärjestöt on jaettu
maantieteellisesti viiteen suurempaan alueeseen, joita jokaista johtaa toiminnanjohtaja.73
Toiminnanjohtaja tuntee alueensa kenttätason ja hänellä on valtaa ajaa puolueen sisällä
73 Vasemmistoliitto. Alueet ja piirijärjestöt. https://vasemmisto.fi/yhteystiedot/alueet-ja-piirijarjestot/.
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KaaVio 12. puolueen työnteKijöiDen arVioitu tosiasiallinen
Valta Vasemmistoliiton sisäisessä päätöKsenteossa.

oman alueensa etuja.
Puolueen työntekijöiden valtaa arvioitaessa
enemmistö eli 38 % arvioi puolueen työntekijöillä olevan valtaa ei paljon eikä vähän. Melko
paljon tai hyvin paljon sitä arvioitiin olevan
35 % ja melko vähän tai hyvin vähän arvioitiin
olevan 21 %. Huomiota herättävää oli, että
38 % arvioi puolueen työntekijöillä olevan ei
paljon eikä vähän valtaa. Tämä kertoo, että
puolueen työntekijät koetaan puolueen “taval-
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lisina puurtajina”. Puolueen työntekijät eivät
näy mediassa ja puolueen päätöksenteossa
taas huomion saavat viralliset puolue-elimet.
Kuitenkin verrattuna piirihallitukseen ja piirihallituksen puheenjohtajaan, saivat puolueen
työntekijät osakseen enemmän ”melko paljon
valtaa”- tai ”hyvin paljon valtaa” -vastauksia.
Puolueen työntekijöiden vaikutusvalta saattaakin olla suurempi koko puolueen tasolla,
kun piirihallituksen ja sen puheenjohtajan
vallankäyttö on alueellisesti rajoittunutta.

7

Neuvoa antava
jäsenäänestys

Jäsenäänestystä on usein pidetty puolueen jäsendemokratiaa lisäävänä välineenä. Vasemmistoliitto on sitä joitain kertoja käyttänyt,
ja puolueen säännöissä siitä todetaan: “Puolueäänestys, jota näissä säännöissä kutsutaan
jäsenäänestykseksi, on suoritettava kaikista
niistä asioista, joista vähintään 10 % jäsenistöstä tai kolmasosa (1/3) puolueen piirijärjestöistä sitä vaatii tai asioista, joista vähintään
puolet (1/2) puoluevaltuuston jäsenistä katsoo
tarpeelliseksi päättää jäsenäänestyksellä.”74
Vaikka jäsenäänestys voi yhdistyslain mukaan
olla vain neuvoa-antava, on sillä kuitenkin
merkittävä painoarvo puolueen sisäisessä
päätöksenteossa.
Vasemmistoliitto on toteuttanut ensimmäisenä puolueena Suomessa jäsenäänestyksen hallitusohjelman hyväksymisestä eli
toisin sanoen hallitukseen menemisestä. 75
Äänestyksessä 97,17 % tuki hallitusohjelman
hyväksymistä, mikä antoi Vasemmistoliitolle
vahvan selkänojan hallitukseen osallistumisessa. Ääniä jäsenäänestyksessä annettiin
yhteensä 3 856.76 Tuesta hallitukseen osallis74 Vasemmistoliitto. 2019. Vasemmistoliitto rp:n
säännöt. https://vasemmisto.fi/puolueen-saannot/.
75 Demo finland 2021, 34.
76 Vasemmistoliitto. tiedote 5.6.2019. Vasemmis-

tumiselle ei ollut epäselvyyttä. Kuitenkaan
äänestysprosentti ei noussut kovinkaan korkeaksi, mitä voi selittää lyhyellä, vain kahden
päivän, äänestysajalla hallitusneuvottelujen
aikana. Tähän nähden äänestysprosenttia
voi pitää vähintäänkin kohtalaisen hyvänä.
Vasemmistoliitto on toteuttanut hallituskysymyksen lisäksi neuvoa-antavan
jäsenäänestyksen puolueensa puheenjohtajasta. Vuoden 2016 puoluekokouksen alla
Li Andersson voitti vastaehdokkaansa saaden 61,85 prosenttia annetuista äänistä.
Ääniä annettiin kokonaisuudessaan 6 339 ja
äänestysprosentti oli 63.77 Äänestysprosentti
oli hyvä ja äänestystä voi siksi pitää demokraattisena. Prosentti jäi kuitenkin jälkeen
eduskuntavaalien noin 70 % äänestysaktiivisuudesta.78 On kuitenkin hyvä muistaa, että
toliiton jäsenkunta kannatti hallitukseen osallistumista
äänivyöryllä. https://vasemmisto.fi/vasemmistoliitonjasenkunta-kannatti-hallitukseen-osallistumista-aanivyorylla/.
77 helsingin sanomat 5.6.2016. Jäsenäänestys
ratkaisi: Li Andersson nousee murskavoitolla
vasemmistoliiton puheenjohtajaksi. https://www.
hs.fi/kotimaa/art-2000002904717.html.
78 Vuonna 2019 eduskuntavaaleissa suomessa asuvien suomen kansalaisten äänestysprosentti oli 72
(tilastokeskus 2021).
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kaikilla jäseniksi laskettavilla ei välttämättä
ollut äänioikeutta esimerkiksi jäsenmaksun
laiminlyömisen vuoksi. Äänestys myös toimitettiin postiäänestyksenä, millä osaltaan
voi olla vaikutuksia äänestysaktiivisuuteen.79
Jäsenäänestykset lisäävät puolueen julkisuutta ja tunnettuutta sekä herättävät ihmisten
mielenkiinnon vaikuttaa. Jäsenäänestykset
voivat myös houkutella uusia jäseniä puolueeseen. Tästä on myös näyttöä, sillä vuonna
2016 neuvoa-antava jäsenäänestys puheenjohtajasta toi uusia jäseniä puolueeseen tammi-maaliskuussa noin 750 kappaletta, mikä
merkitsee 7 % kasvua.80 Mikään ei kuitenkaan
takaa sitä, että uusista jäsenistä tulisi pysyviä ja aktiivisia jäseniä jäsenäänestyksen jälkeen.81 Yksi keino säilyttää uusien jäsenten
mielenkiinto olisikin lisätä jäsenäänestyksiä
puolueen sisäisessä päätöksenteossa. Tämä
saattaisi vaikuttaa puolueeseen positiivisesti
myös aktivoimalla vanhoja jäseniä.
Vaikka jäsenäänestyksestä on hyötyä puolueelle, sen toteuttaminen ei ole kuitenkaan täysin
ongelmatonta. Jäsenäänestyksissä demokraattiseen päätöksentekoon kuuluvat keskustelu
ja kompromissit saattavat jäädä sivuun. Esimerkiksi puoluekokouksessa erilaisten vaihtoehtojen läpikäynti ja useat äänestyskierrokset
mahdollistavat kaikkia osapuolia tyydyttävän
lopputuloksen. Jäsenäänestyksissä tällainen
ei pääsääntöisesti ole mahdollista. Jäsenäänestyksessä häviölle jääneet eivät voi enää
vaikuttaa lopputulokseen, mikä heikentää
valmiutta kompromisseihin.82
Jäsenäänestyksissä piilee myös riski siihen,
että äänestyksen lopputulos voi sedimentoida
enemmistön kannan. Enemmistön mielipiteeseen voidaan vedota jatkossakin eivätkä

muutosehdotukset saa jalansijaa. Puoluejohto voi myös suoraan rivijäseniin vetoamalla
ohittaa puolueen muut päätöksentekoelimet
vahvistaakseen valtaansa.83 Tämä kuitenkin
vaatii toteutuakseen niin selvän tuloksen jäsenäänestyksessä, ettei tulosten tulkinnalle
jää tilaa.
Jäsenäänestykset soveltuvakin parhaiten sellaisiin kysymyksiin, joissa on selkeät kyllä/ei
-vaihtoehdot, ja puolueen jäsenet pääsevät
ennen äänestystä keskustelemaan aiheesta.84 Keskustelun organisoiminen kattavasti
ja yhdenvertaisesti voi kuitenkin osoittautua
hankalaksi, jos aikaa vastata on hyvin vähän.
Esimerkiksi kysymyksessä hallitukseen menemisestä vastausaikaa oli vain kaksi päivää, mikä luonnollisesti rajoitti keskustelun
ja puntaroinnin mahdollisuuksia. Puoluevaltuuston kokouksessa äänestyksen tiukka aikataulu herättikin huolta. Huolena oli,
saavatko jäsenet tarpeeksi tietoa siitä, mitä
hallitusneuvotteluissa on sovittu.85 Jäsenäänestyksessä on myös teknisiä haasteita, jotka vaativat huolellista organisoimista. Yksi
kysymys onkin, tavoittaako jäsenäänestys
mahdollisimman kattavasti ja tasavertaisesti
kaikki puolueen jäsenet.
Jäsenäänestyksen käyttöä puoltavissa argumenteissa korostetaan sen lisäävän jäsenistön
vaikutusmahdollisuuksia ja siten vahvistavan
jäsendemokratiaa. Jäsenäänestyksessä rivijäsenille annetaan valta vaikuttaa puoluejohdon
sijasta, mikä hajauttaa päätöksenteon pieneltä
piiriltä koko jäsenistölle.86
Vaikka tietynlainen tiedon epäsymmetria
83 emt.
84 emt., 33.

81 emt., 56; Demo finland 2021, 32.

85 Kansan uutiset. 23.11.2018. Vasemmistoliitto kysyy
hallitukseen menosta. https://digilehti.kansanuutiset.
fi/20181123/3994518-vasemmistoliitto-kysyy-hallitukseen-menosta/.

82 Demo finland 2021, 33.

86 emt.

79 jutila roon 2016, 55–56.
80 emt., 55.
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neu VoA-An tAVA jä Sen ä ä neSt yS
Vasemmistoliitto on ensimmäinen puolue
Suomessa, joka on toteuttanut jäsenäänestyksen hallitukseen menemisestä. Yleisesti
neuvoa-antavia jäsenäänestyksiä käytetään
puoluejohtajan valinnassa, mutta niitä voidaan käyttää myös muissa tärkeiksi nähdyissä
kysymyksissä. Jäsenäänestykset ovat muodollisesti neuvoa-antavia, koska yhdistyslaissa
kielletään sitovat jäsenäänestykset. Neuvoaantavassa jäsenäänestyksessä annettua selvää
tulosta on kuitenkin vaikea sivuuttaa, sillä se
merkitsisi jäsenten äänestyksessä osoittaman
tahdon hylkäämistä.
Ne u vo a - a n t ava s t a j ä s e n ä ä n e s t y k s e s tä on esitetty näkemyksiä puolesta ja vastaan. Jäsenäänestyksen käyttöä puoltavat
argumentit korostavat sen lisäävän demo-

on silti aina olemassa eikä kaikkea tietoa voi
saada pohjaksi päätöksenteolle, on neuvoaantavan jäsenäänestyksen yhteydessä mahdollista jakaa tietoa äänestäjille. Vuonna 2019
hallituksesta äänestettäessä sähköisen äänestyksen yhteyteen oli koottu hallitusohjelman
keskeiset sisällöt teemoittain. 87 Vastaavan
infopaketin tarjoaminen parantaa jäsenistön
tietoa äänestettävästä asiasta, mikä vahvistaa
äänestyksen legitimiteettiä.
Jäsenäänestykset antavat päätöksille leveämmän selkänojan eli demokratia legitimoi ne. Jäsenäänestykset myös vilkastuttavat
87 Kansan uutiset. 31.5.2019. Näin vasemmistoliiton neuvoa-antava jäsenäänestys hallitukseen osallistumisesta etenee – luvassa tietoisku jäsenille ohjelman pääkohdista. https://www.kansanuutiset.fi/
artikkeli/4092260-nain-vasemmistoliiton-neuvoaantava-jasenaanestys-hallitukseen-osallistumisestaetenee-luvassa-tietoisku-jasenille-ohjelman-paakohdista.

kratiaa ja tarjoavan jäsenistölle suoraa vaikutusvaltaa päätettäviin asioihin. Lisäksi se tarjoaa päättäjille legitimiteetin eli leveämmän
selkänojan toteuttaa äänestyksen mukaista
linjaa. Kriittisemmässä näkökulmassa huomautetaan keskustelun, kompromissien ja
vaihtoehtojen läpikäymisen olevan vaarassa
jäädä äänestettäessä sivuun. Lisäksi jäsenäänestys saattaa lukkiuttaa äänestyksen lopputuloksen pitkäksikin aikaa, jolloin siihen
voidaan vedota tilanteissa, joissa halutaan
jättää huomiotta vaihtoehtoiset mielipiteet.
Neuvoa-antava jäsenäänestys toimiikin parhaiten tilanteessa, missä keskustelu on sallittu ja kysymys on asetettu selkeään kyllä/
ei-muotoon.

järjestötoimintaa.88 Jäsenistön osallistaminen
tärkeään päätökseen antaa selkeän signaalin siitä, että puolue on enemmän kuin sen
johto ja kansanedustajat.89 Tällöin puolueen
jäsenistöllä on mahdollisuus aktivoitua jäsenäänestystä varten ja harjoittaa sille kuuluvaa
valtaa puolue-eliitin rinnalla.
Puheenjohtajan valinnan ja hallitukseen menemisen lisäksi Vasemmistoliitossa toteutettiin jäsenäänestys vuonna 1999. Tuolloin
äänestettiin siitä, sallitaanko Vasemmistoliiton jatkavan hallituksessa, vaikka hallitus
tekisi myönteisen ratkaisun Suomen EMUjäsenyydestä. Äänestys toteutettiin 8.12.1999
ja lopputuloksena 58,3 % puolsi Vasemmis88 sund 2002, 199.
89 Vasen Kaista. 17.11.2018. Jäsenet päättämään vasemmiston hallitukseen menosta. https://vasenkaista.
fi/2018/11/jasenet-paattamaan-vasemmiston-hallitukseen-menosta/.
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KaaVio 13. KysymyKsen ”miten tärKeänä piDät neuVoa-antaVaa
jäsenäänestystä hallituKseen osallistumisesta päätettäessä”
VastausjaKauma.

toliiton jatkoa hallituksessa. Kyseinen esimerkki osoittaa, kuinka puolueen jäsenet
päätöksellään tukivat hallituksessa olevaa
puolueen johtoa.90
Vasemmistoliiton puoluesihteerinä vuosina
1995–2001 toiminut Ralf Sund on todennut
jäsenäänestyksen järjestämisen elävöittäneen
puolueen keskustelua tärkeistä kysymyksistä: “Se oli vilpitön yritys tehdä kansakunnan
kohtaloita tunnetuksi. Rehellinen punnerrus
kohti demokratiaa.”91 Jäsendemokratian korostuminen näkyi myös siinä, että päätökseen
toteuttaa jäsenäänestys vaikuttivat taustalla
olevat järjestöpoliittiset argumentit.92 Tämä
tarkoittaa sitä, että jäsenistön kanta haluttiin
ottaa huomioon merkittävässä poliittisessa
linjanvedossa.
90 sund 2002, 115–117.
91 emt., 118.
92 emt., 118.
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Kyselyssä Vasemmistoliiton jäsenille kysyttiin,
miten tärkeänä he pitävät neuvoa-antavaa jäsenäänestystä hallitukseen osallistumisesta
päätettäessä. Vastanneista 68 % piti neuvoaantavaa jäsenäänestystä melko tärkeänä tai
erittäin tärkeänä. Puoluejohtajan valinnassa
69 % piti neuvoa-antavaa jäsenäänestystä melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Samanlaisen
kannatuksen saa myös neuvoa-antavan jäsenäänestyksen käyttö puolueen kannan määrittelemisessä tärkeissä asioissa, mitä melko tai
erittäin tärkeänä piti 70 % jäsenistöstä.
Sen sijaan neuvoa-antavan jäsenäänestyksen
käyttämiseen myös muissa asioissa suhtauduttiin eniten varauksella, sillä melko tai erittäin tärkeänä sitä piti vain 41 % jäsenistöstä.
Neuvoa-antavan jäsenäänestyksen käyttäminen myös muissa asioissa on melko laaja ja
epäselvä kysymyksenasettelu, eikä sitä selitetty kyselyssä sen tarkemmin. Siten kysy-

KaaVio 14. KysymyKsen ”miten tärKeänä piDät neuVoaantaVaa jäsenäänestystä puoluejohtajan Valinnassa”
VastausjaKauma.

KaaVio 15. KysymyKsen ”miten tärKeänä piDät neuVoa-antaVaa
jäsenäänestystä puolueen Kannan määrittelemisessä
tärKeissä asioissa” VastausjaKauma.
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myksen mahdollinen epäselvyys näkyy myös
vastauksissa.
Jäsenäänestystä on Vasemmistoliitossa
käy tetty valittaessa puoluejohtajaa ja päätettäessä hallitukseen osallistumisesta.
Jäsenäänestyksen laajentamista myös muihin
puolueen tärkeisiin asioihin, kuten poliittisiin
linjauksiin, periaateohjelmiin ja agendakysymyksiin voi pohtia. Kyselyn mukaan näille
asioille löytyy kannatusta ja se olisi omiaan
lisäämään jäsenten suoria vaikutusmahdollisuuksia. Epäilemättä jäsenäänestykset myös
lisäisivät jäsenistön kokemusta kuulluksi ja
huomioon otetuksi tulemisesta.
Kysyttäessä, miten tärkeäksi koet neuvoa-antavan jäsenäänestyksen käyttämisen puolueen
päätöksissä, nuorten myötämielisyys korostui.
Jäsenistön 18–25-vuotiaista, eli nuorimmasta
ikäryhmästä, piti neuvoa-antavan jäsenäänestyksen käyttämistä hallitukseen osallistumisessa tärkeänä tai erittäin tärkeänä 91,7
%. Tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä piti 67,7
% 26–45-vuotiaista, 72,6 % 46–65-vuotiaista
ja 69,6 % 65-vuotiaista ja sitä vanhemmista.
Tässä nuorimpien jäsenten kannatus eroaa
peräti 19,1 prosenttiyksikköä seuraavaksi eniten kannattavista eli 46–64-vuotiaista.
Samanlainen näkemysero ilmenee myös kysyttäessä neuvoa-antavan jäsenäänestyksen
käyttämistä puolueen kannan määrittelemisessä tärkeissä asioissa. 18–25-vuotiaista tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä piti yhteensä
84,5 %, 26–45-vuotiaista 72,9 %, 46–65-vuotiaista 73,5 % ja 65-vuotiaista ja sitä vanhemmista 69,4 %. Kysyttäessä neuvoa-antavan
jäsenäänestyksen käyttämistä myös muissa
asioissa 83,3 % nuorimmasta ikäluokasta piti
sitä melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Erot
vanhempiin ikäluokkiin ovat suuret, peräti 40
prosenttiyksikköä: nimittäin 26–45-vuotiaista
melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä piti
43,6 % ja 46–65-vuotiaista 48,6 %. 65-vuotiailla
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ja sitä vanhemmilla osuus on 40,5 %.
Sen sijaan neuvoa-antavan jäsenäänestyksen
käyttäminen puoluejohtajan valinnassa sai
kaikilta ikäluokilta suhteellisen samanlaisen kannatuksen. 18–25-vuotiaista 73,9 %,
26–45-vuotiaista 76,4 %, 46–65-vuotiaista
75,2 % ja 65-vuotiaista ja sitä vanhemmista
63,6 % piti jäsenäänestystä melko tärkeänä tai
erittäin tärkeänä puheenjohtajaa valittaessa.
Puheenjohtajavalinta on Vasemmistoliitossa
toteutettu neuvoa-antavan jäsenäänestyksen
kautta, joten jäsenistöllä on siitä ennestään
kokemusta. Puheenjohtajavalinta on myös
kysymyksistä henkilöitynein. Nämä seikat
saattavat selittää kaikkien ikäluokkien tasaista myönteistä näkemystä jäsenäänestyksen
käyttämisestä puoluejohtajan valintaan. Johtajavalinnat ovat myös ilmeinen demokratiaa
lisäävä ja jäsenien näkemystä huomioiva keino
kaikissa puolueissa.
Kolme vanhinta sukupolvea ovat esitetyissä
kysymyksissä toisiaan verrattain lähekkäin
ja vastausten erot eivät kohoa yli 8 prosenttiyksikön. Vähiten jäsenäänestystä kannatti
vanhin ikäluokka, 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat, jotka lähtökohtaisesti pitivät jäsenäänestyksen käyttämistä vähemmän tärkeänä
kuin nuoremmat ikäluokat.
Kyselyn tuloksista voi päätellä, että neuvoaantavat jäsenäänestykset tulevat lisääntymään, kun myös nuorempien sukupolvien
painoarvo puolueessa kasvaa. Oletuksena kuitenkin on, että mielipiteet jäsenäänestyksen
käyttämisestä eivät muutu kielteiseen suuntaan. Vanhimpien jäsenten varautuneempi
suhtautuminen jäsenäänestykseen voi liittyä
vuosikymmenten takaiseen puoluetoiminnan
kulttuuriin. Myös osallistuminen digitaalisesti
järjestettyihin jäsenäänestyksiin saattaa muodostua kynnykseksi. Toisaalta raporttia varten
tehty kysely toteutettiin internet-lomakkeena,
joten voidaan vakuuttavasti olettaa, että ne,

jotka eivät tietoteknisin syin vastanneet kyselyyn, eivät luultavasti ole voineet 2010-luvun
jäsenäänestyksiinkään osallistua. Esimerkiksi

jäsenet, joilla ei ole sähköpostiosoitetta, ovat
karsiutuneet kyselyssä pois.
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8

Osallistava toiminta

Puolueen harjoittama ja edustama politiikka
on yksi puolueen ja sen jäsenten yhteisistä
nimittäjistä. Politiikanteon lisäksi puolueen
poliittiset linjaukset houkuttelevat uusia kannattajia puolueeseen ja viestivät puolueen
agendaa kooten samanmieliset yhteen. Ollakseen jäsentensä näköisiä puolueilla on osallistavia ohjelmia ja politiikkatyöryhmiä, joihin
jäsenillä on mahdollisuus hakea ja osallistua.
Jäsendemokratiaan kuuluu nimensä mukaisesti se, että jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa puolueen päätöksentekoon.
Viime aikoina puolueessa on ollut useita jäsenistöä aktivoivia ohjelmia puolueen toiminnan ja periaatteiden tiimoilta. Vuoden 2019
eduskuntavaaleja silmällä pitäen Vasemmistoliitossa aloitettiin vaaliohjelman valmistelu
jäsenistöä osallistavalla kiertueella.93 Vaalikampanjoinnin ohella jäsenet voivat osallistua politiikan tekemiseen ohjelmatyön parissa. Vuoden 2021 syystalvella puolueen uutta
periaateohjelmaa saattoivat kommentoida
kaikki puolueen jäsenet. 17-henkisen periaateohjelmatyöryhmän luonnoksen yhtenä
tavoitteena oli herättää aatteellista keskus93 linna, 14.1.2020. Tehdään puolueesta meidän näköisemme. https://liberolehti.fi/tehdaan-puolueesta-meidan-nakoisemme/.
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telua jäsenistössä ja saada paikallisosastot
järjestämään keskustelutilaisuuksia aiheesta.
Ohjelma viimeistellään palautteiden perusteella, minkä jälkeen se siirtyy puoluekokouksen hyväksyttäväksi. 94
Osallistavaan toimintaan kannustaakseen
puolueen tulee myös antaa vinkkejä puoluejärjestön sisällä vaikuttamiseen. Ohjeistusta
sisäiseen ja ulkoiseen vaikuttamiseen annetaankin Vasemmistoliiton verkkosivuilla. Vaikutavasemmistossa.fi-verkkosivut tarjoavat
monipuolisesti käytännön lähteitä, neuvoja ja
toimia Vasemmistoliiton jäsenistölle. Sivuilta
löytyy niin infopaketti uudelle jäsenelle kuin
yhdistystoiminnan tietoutta myös pidempään
puolueessa mukana olleille.
Puolueen verkkosivuilla jäsenten vaikuttamiskanavina mainitaan työryhmien toiminta,
poliittisten ohjelmien valmistelu ja jäsenää94 Kansan uutiset. 18.12.2021. Vasemmistoliiton
periaatteet muuttuvat ajan mukana: kestävästä kehityksestä reiluun siirtymään, uusliberalismin kritiikistä
kapitalismin kritiikkiin. https://www.kansanuutiset.fi/
artikkeli/4663064-vasemmistoliiton-periaatteetmuuttuvat-ajan-mukana-kestavasta-kehityksesta-reiluun-siirtymaan-uusliberalismin-kritiikista-kapitalismin-kritiikkiin.

KaaVio 16. VastauKset Väitteeseen ”jäsenistö voi vaikuttaa
puolueen harjoittamaan politiikkaan”.

nestyksiin ja -kyselyihin osallistuminen. 95
Ollakseen todella demokraattisia, on edellä
mainitut osallistumiskeinot ja väylät otettava
tosissaan huomioon puolueessa ja annettava
niille ansaitsemansa painoarvo. Tämä tarkoittaa yhtäältä sitä, että työryhmien ja ohjelmien
valmisteluissa ihmisten osallistumisella on
merkitystä ja toisaalta, että osallistuminen
niihin järjestetään siten, että jokaisella on
yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa. Vaikuttamisen mahdollisuuksista kysyttiin myös
jäsenistölle lähetetyssä kyselyssä.
Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan
väitettä siitä, voiko jäsenistö vaikuttaa puolueen harjoittamaan politiikkaan. Vastaajista 52 % on samaa mieltä tai täysin samaa
mieltä siitä, että jäsenistö voi vaikuttaa siihen. Huomattava osa, 30 %, vastasi, ettei ole
95 Vasemmistoliitto. Sisäinen ja ulkoinen vaikuttaminen. https://vaikutavasemmistossa.fi/vaikuta-osallistu/sisainen-ja-ulkoinen-vaikuttaminen/.

väitteen kanssa samaa eikä eri mieltä. Tämä
osoittaa, ettei aihe ole niin yksinkertainen.
Vaikka enemmistön mielestä jäsenistöllä on
mahdollisuus vaikuttaa puolueen tekemään
politiikkaan, osa silti kokee vaikutusvallan
olevan vähäistä.
Jäsensukupolvia tarkasteltaessa huomataan
uusimpien jäsenten olevan optimistisempia jäsenten vaikutusvallasta. Vuosina 2010–
2015 puolueeseen liittyneistä samaa mieltä
tai täysin samaa mieltä oli 52,3 % ja vuosina 2016–2021 liittyneistä 58,7 %. Sen sijaan
varhaisempina vuosina liittyneet arvioivat
vaikutusvallan olevan vähäisempää. Vuosien
1990–1999 aikana liittyneistä samaa mieltä tai
täysin samaa mieltä väitteen kanssa oli 50,8 %
ja vuosina 2000–2009 liittyneistä 47,6 %. Ero
ääripäiden välillä oli yli 11,1 prosenttiyksikköä.
Näyttää siis siltä, että tuoreemmilla sukupolvilla on luottoa omaan vaikutusvaltaansa puolueessa. Tämä voi johtua niin neuvoa-antavan
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KaaVio 17. arViot Väitteeseen ”jäsenistö voi vaikuttaa
puolueen poliittisten linjojen muodostumisessa”.

jäsenäänestyksen käytöstä vuonna 2019 kuin
myös uudenlaisesta hierarkiattomasta sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta aktivismista
ja keskusteluista puolueen sisällä.96

avaisuudet prosenttiyksiköiden välillä ovat
vähäiset, voidaan silti väittää passiivijäsenistön kokevan vaikutusmahdollisuutensa
aktiivijäsenistöä suuremmiksi.

Vertailtaessa aktiivi- ja passiivijäsenten näkemyksiä jäsenten vaikutusmahdollisuuksista puolueen päätöksentekoon havaittiin,
että passiivijäsenistö koki jäsenistöllä olevan
enemmän vaikutusmahdollisuuksia päätöksenteossa. Samaa mieltä tai täysin samaa
mieltä vaikutusmahdollisuuksista passiivisista jäsenistä oli 57,4 %, kun taas aktiivisista
jäsenistä 51,1 %. Samaten eri mieltä tai täysin
eri mieltä passiivista jäsenistä oli 13,7 %, kun
taas aktiivisista jäsenistä 15,1 %. Vaikka ero-

Puolueen harjoittaman politiikan lisäksi pyydettiin arvioimaan jäsenten vaikuttamismahdollisuuksia tarkemmin puolueen poliittisten
linjojen muodostumisessa, henkilövalinnoissa, järjestötoiminnan kehittämisessä ja puolueen viestinnän kehittämisessä. 42 % kyselyyn
vastanneista arvioi jäsenistöllä olevan melko
paljon tai hyvin paljon vaikutusvaltaa puolueen linjojen muodostumiseen. Vastausvaihtoehto “ei paljon eikä vähän vaikutusvaltaa” sai
32 % kannatuksen. Kuitenkin puolueen henkilövalinnoissa ja järjestötoiminnan kehittämisessä melko ja hyvin paljon vaikutusvaltaa
arvioitiin olevan jäsenistöllä huomattavasti
enemmän: henkilövalinnoissa 47 % ja järjestötoiminnan kehittämisessä 44 %.

96 Digitaalinen viestintä on mahdollistanut uudenlaisten poliittisten toimijoiden ja aktiivien nousemisen vakiintuneiden rinnalle sosiaalisessa mediassa
(noppari & niemi 2017, 266). esimerkiksi vaalikampanjointi on täten helpottunut puolueen kenttätason
aktiiveille, joilla ei ole ennestään ollut resursseja politiikantekoon ja vaalitoimintaan.
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KaaVio 18. arViot Väitteeseen ”jäsenistö voi vaikuttaa
puolueen järjestötoiminnan kehittämisessä”.

KaaVio 19. arViot Väitteeseen ”jäsenistö Voi VaiKuttaa
puolueen henKilöValinnoissa”.
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Kysymys vaikutusvallasta puolueen harjoittamaan politiikkaan ja puolueen poliittisten
linjojen muodostumiseen saattaa näyttäytyä
jokaiselle vastaajalle erilaisena. Siten jonkin
tietyn yleisesti puolueessa hyväksytyn poliittisen linjan vastustaminen saattaa aiheuttaa
tunteen kyvyttömyydestä vaikuttaa tehtyyn
politiikkaan. Esimerkiksi kyselyn avoimissa
kysymyksissä 13 vastaajaa mainitsi hävittäjähankinnat kriittiseen sävyyn. Osassa vastauksista todettiin, ettei asiasta ole kysytty
jäsenistöltä. Tosiasiassa hävittäjähankinnat
on kirjattu nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan, jonka suurin osa jäsenäänestykseen
osallistuneista jäsenistä hyväksyi. Samoin se
on kirjattu vuonna 2019 hyväksyttyyn puoluekokouksen tavoiteohjelmaan97, johon puoluekokousedustajat ovat voineet vaikuttaa.
Edellä mainittu esimerkki pyrkii havainnollistamaan tilannetta, jossa jäsenistö voi
joissain asiakysymyksissä kokea vaikuttaneensa puolueen harjoittamaan politiikkaan
esimerkiksi jäsenäänestyksen kautta ja toisis-

97 Vasemmistoliitto. Vasemmiston tavoitteet 2020–
2023. https://vasemmisto.fi/tavoitteet/periaateohjelma-tavoitteet/vasemmiston-tavoitteet-2020-23/.
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sa kysymyksissä puolestaan kokea tilanteen
päinvastaiseksi. Hallitusohjelma kuitenkin
sisältää monta eri politiikkasektoria ja siitä
äänestettäessä jokaisella jäsenellä on omat
näkemykset ja perspektiivit, mitkä painavat
toisia asioita enemmän.
Kyselyssä ilmeni, että vaikutusmahdollisuudet viestinnän kehittämiseen koettiin kaikkein vähäisimmiksi. Vain 14 % jäsenistä arvioi
jäsenillä olevan melko paljon tai hyvin paljon
vaikutusvaltaa puolueen viestinnässä. Melko
vähäiseksi tai hyvin vähäiseksi sen arvioi 41 %,
mikä merkitsee 27 prosenttiyksikön eroa edelliseen. Vastaukset osoittavat, ettei jäsenistöllä
ole vaikutusvaltaa viestintään niin paljon kuin
puolueorganisaation muihin toimintoihin.
Viestintä onkin usein keskitetty puoluetoimistolle ja yksittäisille kansanedustajille, ja
sitä on hankalampi joukkoistaa jäsenistölle.
Tämän vuoksi viestinnän vaikutusmahdollisuudet jäävät vähäisiksi suhteessa muihin
puolueen toimintoihin.

9

Jäsendemokratian
toteutumisen
määrällinen tarkastelu

Kysyttäessä, miten tyytyväinen olet Vasemmistoliiton sisäiseen demokratiaan, vastaukset jakautuivat tyytyväisten eduksi. 38 %

vastaajista suhtautui jäsendemokratiaan melko tyytyväisesti tai erittäin tyytyväisesti. Sen
sijaan melko tyytymättömästi tai erittäin tyy-

KaaVio 20. VastauKset KysymyKseen ”miten tyytyVäinen olette
Vasemmistoliiton sisäiseen jäsenDemoKratiaan”.
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tymättömästi jäsendemokratiaan suhtautui
vain 20 % vastaajista. Suurin osa vastaajista,
38 %, oli kuitenkin sopivan tyytyväisiä. Tyytyväisyys jäsendemokratiaan näkyy kysymyksen
vastauksissa ja osoittaa sen, että demokratian
toteutuminen puolueen sisällä on jäsenistön
mieleen.
Tarkasteltaessa tyytyväisyyttä suhteessa koulutustasoon huomataan, että vähiten tyytymättömiä jäsendemokratiaan oli lukiolaisissa,
kun taas muilla koulutusasteilla prosenttiosuudet nousivat korkeammalle. Melko tyytymättömiä lukiolaisista oli 10,9 %, kun taas
kansakoulun/peruskoulun käyneistä 17,8 %.
Yliopiston tai ammattikorkeakoulun ollessa
ylin koulutustaso melko tyytymättömiä oli
kummassakin koulutustasossa 16,4 %. Sen
sijaan ammattikorkeakoulun käyneistä melko tyytymättömiä oli 17,1 %. Tyytymättömyys
kertoo varautuneesta suhtautumisesta jäsendemokratiaan.
Tarkasteltaessa alueellisia eroja piirijärjestöjen osalta vähiten tyytymättömiä oli Hämeen,
Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kainuun Vasemmistoliiton piirijärjestöissä, joissa kaikissa melko tyytymättömien tai erittäin tyytymättömien osuus oli alle 20 %. Sen sijaan
eniten melko tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli Vasemmistoliiton Lapin piirissä sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan,
Pohjois-Pohjanmaan ja Savo-Karjalan piirijärjestöissä. Näissä kaikissa melko tyytymättömien tai erittäin tyytymättömien osuus on
yli 25 %. Keskikohdille, 20–25 % välille, jäävät
Helsingin, Uudenmaan ja Pohjanmaan Vasemmistoliiton piirijärjestöt.
Satakunnassa ja Savo-Karjalassa on raskasta
teollisuutta ja niin sanottua vanhaa vasemmistolaisuutta. Savo-Karjalassa on myös perinteitä historiallisesta korpikommunismista.98
98 Korpikommunismi tarkoitti ajattelutapaa, jota
esiintyi sellaisilla itä-suomen seuduilla, joissa kom-
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Varsinais-Suomen tyytymättömien määrää voi
selittää sillä, että siellä saattaa olla enemmän
kriittistä näkemystä ja radikaalimpaa ajattelua
verrattuna muihin piireihin. Tyytymättömyys
Vasemmistoliiton Lapin piirissä tukee hypoteesia, jossa lähempänä puolueen päätöksentekoelimiä ja pääkaupungin julkisuuskuvaa
ollaan tyytyväisempiä puolueen demokratiaan
kuin niistä kauempana. Siten Lapissa asuvat
puolueen jäsenet saattavat kokea olevansa
päätöksenteon ja vaikutusvallan ulkokehällä.
Hypoteesin voi nähdä vaikuttavan myös SavoKarjalan harvaan asutuilla seuduilla.
Sama jakolinja pysyy tarkasteltaessa melko tai
erittäin tyytyväisten määrää. Tyytyväisimpiä
ollaan Keski-Suomessa, jossa 56 % vastaajista
oli joko melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Seuraavaksi eniten tyytyväisiä oli Pohjanmaalla, Helsingissä, Pohjois-Pohjanmaalla,
Satakunnassa ja Uudellamaalla, joissa 40–57
% vastaajista oli melko tai erittäin tyytyväisiä.
Vähiten tyytyväisyyttä löytyi Kainuusta, SavoKarjalasta, Lapista, Varsinais-Suomesta ja
Hämeestä, joissa melko tai erittäin tyytyväisiä
oli alle 40 %. Kainuu ja Savo-Karjala erottuvat
tästä siten, että niissä melko tyytyväisiä tai
erittäin tyytyväisiä oli alle 30 %.
Sopivan tyytyväisiä Vasemmistoliiton sisäiseen jäsendemokratiaan oli yhteensä 35 %.
Piirijärjestöittäin sopivan tyytyväisten määrä
heijastelee edellä kuvattua tyytyväisyyden ja
tyytymättömyyden maantieteellistä ulottuvuutta, kuitenkin niin, että Kainuussa sopivan
tyytyväisiä oli 56,3 %, kun taas vähiten sopivan
tyytyväisiä löytyi Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen Vasemmistoliiton
piirijärjestöistä. Näissä sopivan tyytyväisiä
oli alle 30 %.
Tarkasteltaessa aktiivi- ja passiivijäsenistön
munistien tärkein identifiointitekijä ei niinkään ollut
ideologia, vaan syrjäinen asema suhteessa muuhun
suomeen. (mickelsson 2021, 149).

KaaVio 21. VastauKset KysymyKseen ”miten arVioitte
Vasemmistoliiton sisäistä jäsenDemoKraattisuutta yleensä”.

tyytyväisyyttä demokratiaan voidaan huomata, että passiiviset jäsenet ovat tyytyväisempiä sisäiseen jäsendemokratiaan kuin aktiiviset jäsenet. Passiivisista jäsenistä melko
tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 46,6 % ja
melko tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä 16,9 %. Aktiivijäsenistä puolestaan melko
tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli 37,8 % ja
melko tai erittäin tyytymättömiä oli 21,9 %.
Sen sijaan aktiivijäsenistöstä enemmistö eli
40,3 % oli sisäiseen jäsendemokratiaan sopivan tyytyväisiä, passiivijäsenistöstä 36,5 %.
Seuraavaksi tarkastellaan kysymystä ”Miten
arvioitte Vasemmistoliiton jäsendemokratiaa
yleensä?”. Vastanneista 74 % arvioi jäsendemokratian melko demokraattiseksi tai demokraattiseksi. Melko epädemokraattisena
tai epädemokraattisena sitä piti 17 %. 10 % ei
osannut sanoa. Vastauksista huomaamme selvän enemmistön, 57 %, arvioineen Vasemmistoliiton jäsendemokratian demokraattiseksi.

Tarkasteltaessa liittymisvuosia demokraattisimmaksi Vasemmistoliiton jäsendemokratian mieltävät tuoreimmat jäsenet eli vuosien
2016–2021 välillä liittyneet, joista 25,1 % mielsi
puolueen demokraattiseksi. Luku erosi eniten vuosien 2000–2009 aikana puolueeseen
liittyneistä, joista 17,1 % piti Vasemmistoliittoa demokraattisena. Kuitenkin suurin
osa jokaisesta ryhmästä piti puoluetta melko
demokraattisena. Vuosien 1990–1999 aikana
puolueeseen liittyneet ovat kärjessä: heistä
59,9 % piti puoluetta melko demokraattisena.
Seuraavaksi eniten, 56,9 %, melko demokraattisena puoluetta pitivät vuosina 2000–2009
aikana siihen liittyneet. Melko demokraattisena puoluetta piti vuosien 2010–2015 aikana
liittyneistä 46, 9 % ja 45,1 % vuosien 2016–2021
aikana liittyneistä. Tästä voidaan päätellä,
että varhaisemmassa vaiheessa puolueen jäseniksi tulleet pitävät puoluetta enemmän
melko demokraattisena kuin myöhemmin
puolueeseen liittyneet.

49

Sama havainto toistuu myös tarkasteltaessa
kysymystä ”Miten tyytyväinen olette Vasemmistoliiton sisäiseen jäsendemokratiaan?”.
Vastauksista voi havaita, että tuoreimmat
puolueen jäsenet ovat kaikkein tyytyväisimpiä puolueen jäsendemokratiaan. Vuosina
2016–2021 liittyneistä 46,7 % on melko tyytyväisiä tai tyytyväisiä jäsendemokratiaan,
vuosina 2010–2015 liittyneistä 37 %, vuosina
2000–2009 liittyneistä 44,5 % ja 1990–1999
liittyneistä 26,8 %. Vähiten tyytyväisiä olivat
SKDL:stä suoraan siirtyneet ja 1990-luvun
aikana puolueeseen liittyneet jäsenet.
Tarkasteltaessa tyytymättömyyden astetta
puolueeseen liittymisajankohdan mukaan,
näyttävät tuoreimmat jäsenet olevan selvästi
tyytyväisempiä kuin muut. Jäsendemokratiaan melko tyytymättömiä ja tyytymättömiä
oli vuosina 2016–2021 liittyneistä 17,3 %, vuosina 2010–2015 liittyneistä 25,4 %, vuosina
2000–2009 liittyneistä 25,2 % ja 1990–1999
liittyneistä 25,4 %.
Sopivan tyytyväisiä demokratiaan oli vuosina
2016–2021 liittyneistä 36 %, vuosina 2010–2015
liittyneistä 37,7 %, vuosina 2000–2009 liittyneistä 30,3 % ja 1990–1999 liittyneistä 41,7
%. Ääripäinä toisiinsa nähden ovat vuosien
1990–1999 ja 2000–2009 aikana liittyneet. Sen
sijaan viimeisimmän vuosikymmenen aikana
liittyneet jäävät edellisten väliin.
Ilmiötä saattaa selittää se, että viime vuosikymmenen nousukauden aikana puolueeseen mukaan tulleet suhtautuvat puolueen toimintaan optimistisemmin. Heille ei
kenties ole vielä ehtinyt aueta se, miten pitkäjänteistä puolue- ja järjestötoiminta on.
Vasemmistoliitossa on myös viime aikoina
ollut vetovoimaisia henkilöitä, jotka ovat saa-
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neet positiivista julkisuutta. Puolue on myös
päässyt hallitusvastuuseen sekä toivottuihin
ministeripesteihin, minkä myötä tyytyväisyys
puoluetta kohtaan yleisesti saattaa heijastua
myös näkemyksiin jäsendemokratiasta.
Sen sijaan varhaisempina vuosina jäseniksi
liittyneet suhtautuvat paljon varautuneemmin jäsendemokratiaan. 2010-luvulla liittyneissä on mukana nuorempia sukupolvia,
joille demokratia puolueen sisällä näyttäytyy
vähintäänkin hyvänä ja siihen ollaan tyytyväisiä. Kyselyyn vastanneille vuonna 2016–2021
puolueeseen liittyneille demokratia on itseisarvo, ei pelkkä muodollisuus.
Tarkasteltaessa aktiivi- ja passiivijäseniksi
jaoteltujen vastaajien arvioita Vasemmistoliiton jäsendemokratiasta huomataan, että
aktiivijäsenistä 76,5 % arvioi jäsendemokratian
melko demokraattiseksi tai demokraattiseksi
ja passiivijäsenistä 72,4 %. Merkittävämpää
kuitenkin on se, että aktiivijäsenistä Vasemmistoliiton mieltää melko epädemokraattiseksi tai epädemokraattiseksi 18,8 % ja passiivijäsenistä 11,4 %. Vaikka demokraattiseksi
mieltäviä oli enemmän aktiivijäsenistöstä,
niin epädemokraattiseksi puolueen mieltää
aktiivijäsenistä 7,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin passiivijäsenistä. On ymmärrettävää, että passiivijäsenistä 16,3 % ei osannut
sanoa, kun taas sama prosenttiluku aktiivijäsenistä oli 4,7 %. Passiivinen jäsen ei välttämättä tiedä ja tunne puolueen sisäisiä toimintatapoja tarpeeksi hyvin arvioidakseen
niiden demokraattisuutta. Kenties puolueen
toiminnan tunteminen saa aktiivijäsenistä
osan näkemään myös päätöksenteon ja vallanjaon haasteita, ja siten mieltämään puolueen epädemokraattisemmaksi kuin passiivijäsenistö.

10
Jaettaessa kyselyn vastaajat puolueen sisäisen toiminnan mukaan aktiivisiin ja passiivisiin jäseniin voidaan tarkastella näiden
eroja suhtautumisessa jäsendemokratiaan
ja vaikutusmahdollisuuksiin. Passiivijäsenet kokivat jäsenistöllä olevan vaikutusvaltaa
puolueen sisäiseen päätöksentekoon aktiivijäseniä enemmän, ja passiivijäsenet olivat
myös tyytyväisempiä puolueen sisäiseen jäsendemokratiaan. Ilmiö muuttuu kuitenkin
päinvastaiseksi tarkasteltaessa edustajavalintoja puolue-elimiin, joissa lähtökohtaisesti
jokaisessa kysymyksessä aktiivijäsenistö koki
jäsenistöllä olevan valtaa passiivisia jäseniä
enemmän.
Kysyttäessä ”Kuinka paljon sinulla on mielestäsi vaikutusvaltaa puoluekokousehdokkaiden valinnassa?”, aktiivijäsenistöstä 45,5
% arvioi vaikutusvallakseen melko paljon tai
hyvin paljon, kun taas passiivijäsenistöstä
näin arvioi 23,2 %. Puoluehallituksen jäsenten
valinnassa aktiivijäsenistöstä 10,8 % katsoi
itsellään olevan melko tai hyvin paljon vaikutusvaltaa, kun taas passiivijäsenistöstä näin
arvioi 5,7 %. Myös puoluevaltuuston jäsenten
valinnassa aktiivijäsenistön koettu valta on
passiivijäsenistöä korkeampi: aktiivijäsenistä
16,3 % arvioi itsellään olevan vaikutusvaltaa,

Passiivi- ja
aktiivijäsenet

passiivijäsenistä 10,2 %.
Sama toistuu myös puoluehierarkian korkeampien toimijoiden valinnassa. Puheenjohtajiston valinnassa oman vaikutusvaltansa
arvioi aktiivijäsenistöstä melko suureksi tai
suureksi 20 %, passiivijäsenistöstä 11,4 %.
Kansanedustajaehdokkaiden valinnassa aktiivijäsenistö koki itsellään olevan passiivijäsenistöä enemmän melko tai hyvin paljon
valtaa: aktiivijäsenistöstä 26,4 % ja passiivijäsenistöstä 15,3 %. Toisaalta puolueen ministereiden valinnassa aktiivijäsenistöstä 2,5 % ja
passiivijäsenistöstä 3,2 % mielsi omaavansa
melko paljon tai hyvin paljon vaikutusvaltaa. Huomioitavaa on, että ministerivalinnan
koettu vaikutusvalta eroaa huomattavasti koetusta vaikutusvallasta puheenjohtajiston ja
kansanedustajaehdokkaiden valinnassa sekä
aktiivi- että passiivijäsenistössä.
Sen sijaan puolueen ohjelman määrittelemisessä aktiivijäsenistö kokee itsensä passiivijäseniä vaikutusvaltaisemmiksi. Aktiivijäsenistöstä arvioi omaavansa melko paljon tai
hyvin paljon vaikutusvaltaa 19,5 %, passiivijäsenistöstä 9,6 %. Hallitukseen osallistumisessa aktiivijäsenistöstä 15,2 % koki omaavansa
melko paljon tai hyvin paljon vaikutusvaltaa.
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Passiivijäsenistöstä samoin koki 8,4 %. Täten aktiivijäsenistö kokee passiivijäsenistöä
enemmän vaikuttavansa hallitukseen osallistumiseen liittyvään päätökseen. Vuonna 2019
hallitukseen menemistä kysyttiin koko jäsenistöltä neuvoa-antavalla jäsenäänestyksellä.
Tällöin jokaisella Vasemmistoliiton jäsenellä
oli mahdollisuus äänestää asiasta.
Yleistäen voidaan todeta yksittäisissä puolueen linjaa, ehdokkaita sekä puolue-elimiä
koskevissa valinnoissa, että aktiivijäsenet kokevat oman vaikutusvaltansa niissä passiivijäseniä suuremmaksi. Havaintoa voi selittää
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sillä, että aktiivijäsenistö tietää puoluejärjestön käytännöt ja toimintatavat esimerkiksi
valtuuston jäsenten valinnassa. Sama toistui
myös puolueen ohjelmaa määriteltäessä. Aktiivisilla jäsenillä saattaa olla enemmän tietoa
sekä taitoa ja siten mahdollisuuksia osallistua
puolueen ohjelmasta käytävään keskusteluun.
Sen sijaan passiivijäsenet olivat aktiivijäseniä
tyytyväisempiä puolueen demokratiaan. Passiivijäsenet kokevat myös omaavansa enemmän vaikutusvaltaa puolueen harjoittamaan
politiikkaan, mikä on jokseenkin ristiriidassa
kokemuksiin puolueen toimijoiden valinnasta.

11
Kyselytutkimuksen vastauksista nousee esiin
muutama keskeinen seikka. Tarkasteltaessa
puolue-elinten valtasuhteita eniten valtaa koettiin olevan julkisen toimintatason elimillä:
puolueen puheenjohtajalla ja eduskuntaryhmällä sekä sen puheenjohtajalla.
Puolueen eri toimintatasojen keskinäisiä suhteita määrittelee niiden asema puolueessa.
Keskusorganisaatio voi johtaa puolueen politiikkalinjauksia vain siinä määrin, missä julkinen toimintataso, eli puolueen parlamenttija ministeriryhmä, ovat valmiita seuraamaan
niitä. Toisaalta julkinen toimintataso on myös
riippuvainen muista toimintatasoista ehdokasasettelun ja vaalikampanjoinnin kautta.99
Hallitusneuvotteluja varten perustett ava l l a y h t e i s p u h e e n j o h t a j i s t o l l a o n
suurta valtaa puolueen päätöksenteossa. Yhteispuheenjohtajistossa säilyy kuitenkin tasapuolisuus puolue-elinten edustuksessa. Silti suurin päätösvalta
hallitusneuvotteluissa ja ministerivalinnoissa
lepää eduskuntaryhmällä, mikä itsessään ei
ole puolueen päätöksentekoelin, vaan puolueen politiikanteon yksikkö eduskunnassa.
Eduskuntaryhmän vaikutusvalta nostaa puo99 Koskimaa 2017, 113–114.

Keskustelua

lue-eliitin julkisen toimintatason valtaa suhteessa muuhun puolueeseen. Puolue-elinten
arvioitua valtaa tarkastellessa valtasiirtymähypoteesi saa vahvistusta. Tämä selittyy sillä,
että jäsenistön vaikutusvalta julkisen tason
toimijoiden valintaan on vähentynyt korottaen julkisen toimintatason valtaa.
Oma kysymyksensä on puolueen puheenjohtajan asemoituminen organisaatiotasoihin. Vaikka puheenjohtaja on muodollisesti
keskitasolla puolueaktiivien nimittämänä
johtajana, on virkaan kuitenkin leivottu sisään julkisen toimintatason oikeudet ja velvollisuudet. Puheenjohtaja toimiikin lähes
poikkeuksetta kansanedustajana ja puolueen
ollessa hallituksessa myös ministerinä.100 Puheenjohtajat mielletään kuitenkin yleisemmin
puolue-eliittiin kuuluviksi ja siten he asemoituvat keskusorganisaatiota korkeammalle
tasolle. Kyselyssä puolueen puheenjohtajan
valta arvioitiin myös kaikkein suurimmaksi, mikä tukee puheenjohtajan sijoittumista
osaksi puolue-eliittiä.
Kyselyssä puolue-eliittiin kuuluvilla, eli julkisen toimintatason toimijoihin lukeutuvilla eduskuntaryhmällä, sen puheenjohtajalla
100 emt., 114.
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ja varapuheenjohtajistolla, arvioitiin olevan
eniten valtaa. Julkisen tason toimijoiden jälkeen seuraavaksi eniten valtaa arvioitiin olevan puoluekoneistoon kuuluvilla keskitason
organisaatioilla, kuten puoluehallituksella,
–valtuustolla ja –sihteerillä. Huomioitavaa
kuitenkin on, että kenttätasoa edustavalla
puoluekokouksella arvioitiin olevan enemmän valtaa kuin puoluevaltuustolla. Lähinnä
“tavallista jäsentä” olevalla kenttätasolla oli
kyselyssä arvioitu olevan vähiten valtaa verrattuna kahteen edelliseen toimintatasoon.
Havainto osoittaakin valtasiirtymähypoteesin myös puolue-elinten välisessä vallassa.

siivijäsenten näkökantoihin vaikutusvallasta
puolueessa.

Kentän ja keskusorganisaation välillä saattaa
olla myös vastakkainasettelua vallankäytössä ja toimivaltasuhteissa. Tästä osoituksena
voi pitää sitä, että jatkossa puoluekoneistoa
edustavan puoluesihteerin valitsee kenttää
edustavan puoluekokouksen sijaan keskusorganisaatiota edustava puoluevaltuusto. Jää
kuitenkin nähtäväksi, miten muutos vaikuttaa
puolue-elinten väliseen dynamiikkaan – vai
muuttaako se mitään.

Toinen keskeinen jäsenten välinen ulottuvuus liittyy Vasemmistoliiton sukupolviin.
Sukupolvi voidaan käsittää sekä liittymisajankohdan että ikäluokan mukaan. Usein ne
ovat yhtäläisiä keskenään siten, että iältään
nuorempi on myös tuoreempi jäsen. Kyselyssä nousi esiin, kuinka puolueen tuoreemmat
jäsenet olivat myötämielisempiä jäsenten
vaikutusvaltaan puolueen päätöksenteossa.
Suurin osa kyselyyn osallistuneista arvioi
Vasemmistoliiton demokraattiseksi, mutta
vuosina 2016–2020 liittyneet muita enemmän. Kysyttäessä tyytyväisyyttä Vasemmistoliiton demokratiaan tuoreimmat puolueen
jäsenet suhtautuvat kaikkein myönteisimmin.
Vähiten tyytyväisiä olivat suoraan SKDL:stä
Vasemmistoliittoon siirtyneet ja vuoteen 1999
asti ulottuvana ajanjaksona liittyneet jäsenet.
Vanhin sukupolvi puolestaan piti puoluetta
muita sukupolvia enemmän sopivan demokraattisena. Havainto osoittaa, että tuoreemmilla jäsenillä on luottoa demokraattisuuteen,
kun taas vanhimmille jäsenille nykyinen toimintatapa on sopiva.

Mielenkiintoinen havainto on myös se, että
puolueen työntekijöillä arvioitiin olevan
enemmän valtaa kuin piirihallituksella ja sen
puheenjohtajalla. Puolueen työntekijöiden
toimenkuvaan ei pääsääntöisesti kuulu politiikan tekeminen tai poliittisista linjanvedoista
päättäminen. Puolueen työntekijöitä on myös
vaikea kategorisoida yhteen puoluerakenteen
toimintatasoon. Ne ovatkin liukuvassa asemassa, ja toimenkuvasta riippuen asemoituvat julkiselle toimintatasolle, keskustasolle
tai kenttätasolle.
Puolue-elinten välisten valtasuhteiden erojen
lisäksi kyselyssä korostuivat myös jäsenistön
sisäiset näkemys- ja kokemuserot. Ne liittyvät
niin keskusta-periferia-jaotteluun, jäsenistön
liittymisajankohdan ja iän luomiin sukupolvieroihin sekä niin kutsuttujen aktiivi- ja pas-
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Yksi esiin nousevista näkemyserojen ulottuvuuksista on jako keskustaan ja periferiaan.
Kyselyssä perifeerisemmistä piirijärjestöistä tulevat vastaajat arvioivat piirijärjestöt
merkittävämmiksi vallankäyttäjiksi kuin keskusalueilta ja Etelä-Suomen piirijärjestöistä
tulevat vastaajat. Kauempana Etelä-Suomen
kasvukeskuksista sijaitsevilla piirijärjestöillä
on vahvoja kannatusalueita piirissään ja usein
niissä on ollut vasemmistolla perinteisesti
vahva kannatus.

Nuorimpaan ikäpolveen kuuluvat olivat myötämielisempiä uudempien demokraattisten
toimintatapojen käyttämiselle. Tämä ilmeni
positiivisempana suhtautumisena neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen. Sen sijaan iältään

vanhimmat puolueen jäsenet suhtautuivat
kaikkein varauksellisimmin neuvoa-antavan
jäsenäänestyksen käyttöön. Kuitenkin jäsenäänestyksen käyttäminen puheenjohtajan
valinnassa hälvensi eroavaisuudet ikäryhmien väliltä. Puoluejohtajan valinta onkin yksi
keskeisimpiä puolueen sisäisistä vaaleista,
joissa varmasti jokaisella jäsenellä on halu
päästä vaikuttamaan.
Kolmas keskeinen jäsenistöä koskeva havainto liittyy niin kutsuttujen aktiivijäsenistön
ja passiivijäsenistön kokemuksiin vaikuttamisesta puolueessa. Passiivijäsenistö kokee

jäsenillä olevan aktiivijäsenistöä enemmän
vaikutusvaltaa puolueen päätöksenteossa.
Passiivijäseniltä löytyy myös luottoa puolueen demokratiaan. Passiiviset jäsenet olivat
tyytyväisempiä puolueen sisäiseen jäsendemokratiaan kuin aktiiviset. Sen sijaan aktiivijäsenistöstä arvioitiin puolueen demokratiaa
enemmän sopivan demokraattiseksi. Havaintoa voi selittää aktiivisten jäsenten omakohtaisilla kokemuksilla. Aktiiviset jäsenet saattavat tuntea puolueen toiminnan paremmin
kuin passiiviset jäsenet ja siten tunnistaa järjestötoiminnan mahdollisia haasteita.
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Lopuksi

Demokratia on jatkuva prosessi eikä se tule
koskaan valmiiksi. Se on aina avoin muutokselle sekä edistymiselle, ja sen on kyettävä
vastaamaan yhteiskunnan muuttuviin vaateisiin.101 Sama koskee myös puolueen sisäistä
demokratiaa. Jos demokratia halutaan nähdä
itseisarvona, tulee sitä ylläpitää, tarkistaa ja
päivittää. Puolueen vakiintuneita perinteitä,
puolue-elinten välisiä valtasuhteita ja erilaisia
menettelytapoja tulee aika ajoin arvioida ja
pohtia, vastaavatko ne tyydyttävästi jäsenten
osallistumishalukkuuteen ja jäsendemokratian vaatimuksiin.

Demokratian periaatteet itsessään ovat tavoiteltavia ja ne ylläpitävät demokraattista
normistoa ja vaikutusmahdollisuuksien kenttää yhteiskunnassa. Tämän lisäksi toimivalla
demokratialla puolueen sisällä on välineellistä
arvoa. Jäsendemokraattiset menetelmät voivat houkutella uusia jäseniä ja lisätä ihmisten
kiinnostusta puoluetta kohtaan. Uusia jäseniä kaivatessa on kuitenkin hyvä muistaa,
että jäsendemokratian on oltava todellista.
Monimutkaiset ja näennäisdemokraattiset
valta- ja järjestörakenteet eivät ainakaan lisää
puolueen vetovoimaa.104

Jäsendemokraattisuuden periaatteisiin kuuluu olennaisesti kritiikki hierarkkisuutta vastaan.102 Tarkasteltaessa puolueen sisäistä vallankäyttöä huomataan vallan keskittyneen
enemmän puoluejohdolle ja julkiselle toimintatasolle. Nykyaikaisessa puoluekulttuurissa
puolueen johto ei enää ole vastuussa pelkästään puolueen jäsenistölle, vaan vastuu ulottuu myös laajemmalle äänestäjäkunnalle.103

Verkostomainen ja jäseniä kokoon tuova toiminta on luontevaa Vasemmistoliitolle, jonka säännöissä linjataan puolueen edistävän
demokraattista kansalaisuutta. 105 Tämän
johdosta jäsendemokraattisia mahdollisuuksia tulee ylläpitää ja tarpeen vaatiessa lisätä. Keinoja jäsenistön osallistavuuteen on
monia. Osaa saatetaan jo toteuttaa muissa
puolueissa tai järjestöissä. Sekä yksittäisen
puolueen sisäinen tarkastelu että puolueiden
välinen vertailu auttavat jäsentämään toimivia
ja demokraattisia tapoja jäsendemokratian

101 patomäki 2013, 67.
102 Kansan uutiset 10.6.2016. Anderssonit ja uusiutuva vasemmisto. https://www.kansanuutiset.fi/
artikkeli/3557384-anderssonit-ja-uusiutuva-vasemmisto.
103 jutila roon 2016, 24–25.
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104 jutila 2008, 66.
105 Vasemmistoliitto. 2019. Vasemmistoliitto rp:n
säännöt. https://vasemmisto.fi/puolueen-saannot/.

toteuttamiseen.
Jatkossa olisi tarpeen tutkia etenkin demografisten tekijöiden vaikutusta osallistumiseen ja
koettuihin vaikutusmahdollisuuksiin. Mikä
on osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien kokemisen suhde asuinpaikkaan, koulutukseen ja sukupuoleen? Kokevatko pitkäaikaiset
jäsenet heillä olevan enemmän vaikutusmahdollisuuksia puolueen päätöksenteossa kuin

vasta äsken liittyneillä? Esitetyt kysymykset
voisivat tarjota keinon perehtyä jäsenistön
monipuolisuuteen. Myös uusia keinoja sitouttaa jäseniä puoluetoimintaan tarvitaan.
Samalla tehdään puoluetta tunnetummaksi.
Demokratia on myös itseisarvo, eikä sitä pidä
ottaa annettuna. Täten huomio jäsendemokratian itseisarvosta palvelisi demokratian
ideaalia.
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Ehdotuksia
jäsendemokratian
vahvistamiseksi

Seuraavaksi esitetään ehdotuksia konkreettisista toimista jäsendemokratian vahvistamiseksi. Listaus ei ole velvoittava, vaan se toimii
keinona puntaroida erilaisia vaikuttamisen
tapoja ja demokraattisia menetelmiä. Ehdotusten jäsendemokratian vahvistamiseksi
tulisi vastata jäsenten osallistumistarpeisiin
ja demokratiaa vahvistettaessa huomion tulisi olla myös osallistumattomien jäsenten
aktivoinnissa.
Lista ehdotuksista jäsendemokratian vahvistamiseksi:
•

Ihmisten integroiminen puolueen toimintaan; myös sellaisten jäsenten, jotka eivät
ole ennestään aktiiveja tai tiedä puolueen
sisäisistä vaikuttamismahdollisuuksista.
Tähän tarvitaan inklusiivinen strategia
jäsenistön huomioon ottamiseksi, matalan kynnyksen kursseja sekä oppitunteja
puolueen toiminnasta.

•

Tuettava ja luotava puolueeseen sellaisia vaikutuskanavia ja rakenteita, jotka
mahdollistavat laajemman keskustelun
ja sitovat avoimen keskustelun ja äänestykset osaksi päätöksentekoa. Neuvoaantavat jäsenäänestykset ovat oiva keino
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kartoittamaan mielipiteitä sekä vaikuttamaan puolueen päätöksentekoon.
•

Paikallisosastojen päätöksentekokäytäntöjen kehittäminen jäsenistön kanssa yhdessä ja yhteisestä tahdosta. Yhdessä
määritellyt päätöksentekoprosessit sitouttavat jäsenistöä osaston toimintaan
ja säästävät voimavaroja muuhun. Myös
muiden osastojen jäsenten oikeus osallistua ja puhua tukisi kenttäjäsenistön
yhteistyötä ja verkostoitumista. 106

•

Harkittava kaikille jäsenille avointen ohjelmatyöhön keskittyvien verkostojen ja
vaikuttajaryhmien perustamista. Näissä
jäsenillä olisi mahdollisuus puhua politiikkaa ja osallistua puolueen ohjelmatyöhön. Vaikuttajaryhmien temaattiset
aihealueet voivat esimerkiksi mukailla
eduskunnan valiokuntajakoa. Kynnyksen
osallistumiseen on myös oltava matala.

•

Vähemmistöihin kuuluville henkilöille ja
erityisryhmille perustettava ohjelmatyön
verkosto, jossa tavoitteena on osallistaa
vähemmistöjä ja nostaa jäsenten moninaisuutta esiin puolueessa. Monipuoliset

106 Vainikainen 2021, 18–19

äänenpainot myös informoivat puolueen
johtoa ja tekevät jäsenistöä kuulluksi.
•

Perustetaan puoluetoiminnan muotojen
yleiseen kehittämiseen keskittyvä foorumi, johon jokaisella jäsenellä on osallistumisoikeus. Foorumi tarjoaisi keinon
osallistua myös niille puolueen jäsenille,
joita piirijärjestön toiminta ei motivoi.

•

Jäsenkyselyiden valjastaminen selvittämään jäsenten tyytyväisyyttä puolueeseen
ja sen toimintaan. Nämä jäsenäänestyksiä vähemmän sitovat kyselyt auttavat
huomioimaan puo lueen toiminnassa
perusjäsenistöä. Etuna on, että jossain
erityisessä asemassa olevat ja vähemmistöihin kuuluvat henkilöt voivat matalalla
kynnyksellä tuoda ilmi jäsentyytyväisyyskyselyissä omia erityistarpeitaan.

•

Jäsenkyselyiden aktiivisempi käyttäminen ajankohtaisista poliittisista asioista.
Kyselyitä voi esimerkiksi toteuttaa yleisemmin eri aiheista. Niiden ei tarvitse
liittyä mihinkään tiettyyn päätöksenteon
ratkaisuun, vaan niitä voidaan käyttää
esimerkiksi tukemaan puolueen työryhmien ja päättäjien työskentelyä.

•

Otetaan käyttöön mobiili- tai verkkosovellus, jossa voisi keskustella ajankohtaisista aiheista ja toteuttaa äänestyksiä.
Paikallistasolla nettikeskustelun kautta
voisi osallistua esimerkiksi keskusteluun
paikallisista kysymyksistä (kuten esimerkiksi joukkoliikenteen järjestämisestä).

•

Vuoropuhelun lisääminen eduskuntaryhmän ja jäsenkentän välillä. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa toteutettava
livekyselytunti säännöllisin ajoin, kuten
kerran kuukaudessa.

•

Eduskuntavaaliohjelman toteuttaminen
jäsenistöä alhaalta ylöspäin osallistavana toimintana. Tämä lisäisi jäsenkentän
vaikutusmahdollisuuksia puolueessa ja
sillä voidaan varmemmin taata, että jäsenistön toivomia asioita edistetään. Se
myös helpottaisi ehdokkaita sitoutumaan
ohjelman tavoitteisiin ja saamaan ehdokkaat tutustumaan ohjelmaan.

•

Keskusteluyhteyden ja informaation välittämisen vahvistaminen puolue-elinten ja
jäsenistön välillä. Puoluehallituksen pöytäkirjojen avaaminen jäsenille soveltuvin
osin. Tämä vahvistaisi puoluehallituksen
legitimiteettiä ja samalla jäsenet saisivat
tietoon, mitä puoluehallituksessa käsitellään ja keitä haluaisivat valita edustajiksi
puoluehallitukseen.

•

Koulutus- ja opintokerhotoiminnan kehittäminen opastamaan järjestötoiminnassa
ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksissa.
Koulutustilaisuudet pidemmän strategisen yhdistystoiminnan kehittämiseen
mahdollistaisivat puoluetoimintaan tutustumisen ja jäsenten paremman integraation.

•

On hyvä käydä säännöllistä vuoropuhelua puolueen johdon, eduskuntaryhmän
ja kentän välillä. Esimerkiksi sähköisistä
jäsenkyselyistä on mahdollisuus nähdä,
kuinka suuri osa jäsenistöstä kannattaa
tiettyä kantaa, sekä koota jäseniltä ajatuksia avoimilla kysymyksillä. Jäsenkyselyiden avointen kysymysten kautta voidaan
saada sisältöä esimerkiksi hallitukselle esitettyihin kirjallisiin kysymyksiin
sekä pidemmällä aikavälillä myös syötteitä puolueen ohjelmatyöhön.
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liitteet

liit e 1 . P u ol u een
jä Senil l e l ä h et et t y
Säh KöP oSt i
Kyselytutkimus jäsendemokratiasta
Hyvä vasemmistoliiton jäsen,
Vasemmistofoorumi tekee tutkimusraportin
vasemmistoliiton jäsendemokratiasta. Jäsendemokratialla tarkoitetaan puolueen sisäistä
päätöksentekoa. Siihen liittyy jäsenten vaikutusmahdollisuudet puolueen päätöksiin.
Jäsendemokratia koskettaa puolueen päätöksentekoa ja tapoja sekä vallan jakautumista puolueen sisällä. Tämän takia haluamme
kartoittaa kokemuksia jäsendemokratiasta
oheisella kyselyllä. Jäsendemokratian tutkiminen on tärkeää, sillä se on keskeinen osa
puolueen toimintaa.
Vastaaminen
Kyselyyn vastaaminen vasemmistoliiton jäsendemokratiasta on nopeaa ja helppoa. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset
käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Tulokset esitetään ryhmätasolla niin, ettei yksittäisiä vastaajia pystytä tunnistamaan. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-10 minuuttia.
Tämän vastauslinkin https://my.surveypal.
com/Vasemmistoliiton-jasendemokratia-kysely kautta pääset suoraan kyselyyn.
Vastaathan kyselyyn mieluiten heti, mutta
viimeistään noin viikon kuluessa. Olemme
erittäin kiitollisia, että vastaat kyselyyn. Silloin saamme luotettavan kuvan jäsendemokratiasta vasemmistoliitossa.
Tulokset
Kyselyn tulosten perusteella laaditaan
tutkimusraportti. Vasemmistofoorumi julkaisee tutkimusraportin tammikuussa 2022. Vasemmistofoorumi on vasemmistoliittoa lähellä oleva ajatuspaja.
Lisätietoja kyselystä ja tutkimuksesta antaa:
Jukka Pietiläinen
Toiminnanjohtaja
Vasemmistofoorumi
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jukka.pietilainen@vasemmistofoorumi.fi

Vasemmistofoorumi

puh. 040 170 6040

eetu.kukila@vasemmistofoorumi.fi

Eetu Kukila

puh. 040 731 8234

Korkeakouluharjoittelija

*Sait tämän viestin koska olet Vasemmistoliiton jäsen. Tietojasi ei ole välitetty rekisteristä eteenpäin.
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liite 2. i nteR n etK ySelylomA K K een
SA At et eKSt i jA
K ySym yKSet

aineiston arkistointiin mahdollista myöhempää käyttöä varten.
1. Minkä ikäinen olet
q 18–25

Kyselytutkimus vasemmistoliiton jäsendemokratiasta
Ohjeet vastaajalle:
Kysymyksiin vastataan valitsemalla sopiva
vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Aiempien vastausten muokkaaminen on mahdollista liikkumalla takaisinpäin “edellinen”-painikkeesta. Kyselyyn ei
ole oikeita tai vääriä vastauksia. Oma mielipiteesi ja ajatuksesi on tärkeä.
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyn perusteella tehtävistä
artikkeleista ja raporteista poistetaan kaikki
sellaiset yksityiskohtaiset tiedot, joiden perusteella vastaajan tunnistaminen olisi mahdollista. Vastaamalla tähän kyselyyn vahvistat
tutkimukseen osallistumisesti ja annat luvan

q 26–45
q 46–65
q 652. Mikä on sukupuolesi?
q nainen
q mies
q muu
q en halua vastata
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3. Mikä on asuinpaikkasi?

6. Miksi kuulut puolueeseen?

q yli 50 000 asukkaan kaupungin keskusalueella

Valitse 1–3 mieleisintä vaihtoehtoa

q 5 000–50 000 asukkaan kaupungissa tai
taajamassa

q yhteinen arvopohja
q vasemmistoliitossa on hyvä yhteisö

q alle 5 000 asukkaan taajamassa

q haluan tukea rahallisesti puoluetta

q pienessä kylässä tai haja-asutusalueella

q haluan vaikuttaa puolueen linjoihin

q muunlaisella alueella:

q mahdollisuus tavata muita samanhenkisiä ihmisiä

4. Mikä on ylin koulutusasteesi?
q kansakoulu/peruskoulu
q lukio
q ammattikoulu
q ammattikorkeakoulu
q yliopistotaso

q perinteen ylläpito
q ehdokkuus kuntavaaleissa
q ehdokkuus aluevaaleissa
q ehdokkuus eduskuntavaaleissa
q halusin ehdokkaan kampanjatiimiin

q jokin muu, mikä:

q halusin osallistua neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen

5. Minä vuonna liityit vasemmistoliittoon?

q jokin muu, mikä:

q 1990–1999

7. Mihin vasemmistoliiton piirijärjestöön paikallisyhdistyksenne kuuluu?

q 2000–2009
q 2010–2015
q 2016–2021

q Helsingin Vasemmistoliitto
q Uudenmaan Vasemmistoliitto
q Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto
q Satakunnan Vasemmistoliitto
q Hämeen Vasemmistoliitto
q Kaakkois-Suomen Vasemmistoliitto
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q Savo-Karjalan Vasemmistoliitto

•

eduskuntaryhmä

q Pirkanmaan Vasemmistoliitto

•

eduskuntaryhmän puheenjohtaja

q Keski-Suomen Vasemmistoliitto

•

puoluehallitus

q Pohjanmaan Vasemmistoliitto

•

puoluevaltuusto

q Pohjois-Pohjanmaan Vasemmistoliitto

•

puoluekokous

q Kainuun Vasemmistoliitto

•

puoluesihteeri

q Vasemmistoliiton Lapin piiri

•

piirihallitus

8. Mikä on roolisi vasemmistoliitossa?

•

piirihallituksen puheenjohtaja

Voit valita useamman vaihtoehdon

•

puolueen työntekijät (esim. toiminnanjohtaja, asiantuntija, tiiminvetäjä)

q passiivinen jäsen
q aktiivinen jäsen

10. Arvioi seuraavan väitteen paikkansapitävyyttä?

q kunnallinen luottamustehtävä (esim. Valtuutettu, lautakuntapaikka, kaupunginhallituksen jäsen)

Vastausvaihtoehdot: 1=täysin eri mieltä, 2=eri
mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=samaa
mieltä, 5=täysin samaa mieltä, en osaa sanoa

q osaston/ kunnallisjärjestön johtokunnan
jäsen

•

q piirihallituksen jäsen / puoluevaltuuston
jäsen / valtakunnallinen tehtävä

11. Arvioi seuraavien väitteiden paikkansapitävyyttä: jäsenistöllä on vaikutusmahdollisuuksia...

q jokin muu, mikä:
9. Miten paljon arvioitte seuraavilla puolueen
tahoilla olevan tosiasiallista valtaa vasemmistoliiton sisäisessä päätöksenteossa?
Vastausvaihtoehdot: 1=hyvin vähän, 2=melko
vähän, 3=ei paljon eikä vähän, 4=melko
paljon, 5=hyvin paljon, en osaa sanoa
•

puolueen puheenjohtaja

•

puoleen varapuheenjohtaja

jäsenistö voi vaikuttaa puolueen harjoittamaan politiikkaan

Vastausvaihtoehdot: 1=hyvin vähän, 2=melko
vähän, 3=ei paljon eikä vähän, 4=melko paljon,
5=hyvin paljon, en osaa sanoa
•

puolueen poliittisten linjojen muodostumisessa

•

puolueen henkilövalinnoissa

•

puolueen järjestötoiminnan kehittämisessä
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•

puolueen viestinnän kehittämisessä

12. Kuinka paljon sinulla on mielestäsi vaikutusvaltaa seuraavissa puolueen sisäisissä
päätöksissä?
Vastausvaihtoehdot: 1=hyvin vähän, 2=melko
vähän, 3=ei paljon eikä vähän, 4=melko paljon,
5=hyvin paljon, en osaa sanoa

14. Miten tyytyväinen olette vasemmistoliiton
sisäiseen jäsendemokratiaan?
q erittäin tyytyväinen
q melko tyytyväinen
q sopivan tyytyväinen
q melko tyytymätön

•

kansanedustajaehdokkaiden valinnassa

•

puolueen ministereiden valinnassa

•

puoluehallituksen jäsenten valinnassa

•

puoluevaltuuston jäsenten valinnassa

15. Miten arvioitte vasemmistoliiton sisäistä
jäsendemokraattisuutta yleensä?

•

puoluekokousedustajien valinnassa

q demokraattinen

•

puolueen puheenjohtajiston valinnassa

q melko demokraattinen

•

puolueen ohjelman määrittelemisessä

q melko epädemokraattinen

•

hallitukseen osallistumisessa

q epädemokraattinen

13. Miten tärkeäksi koet neuvoa-antavan jäsenäänestyksen käyttämisen seuraavissa puolueen päätöksissä?
Vastausvaihtoehdot: 1=ei ollenkaan tärkeä,
2=vähemmän tärkeä, 3=vaikea sanoa, 4=melko tärkeä, 5=erittäin tärkeä, en osaa sanoa
•

hallitukseen osallistumisessa

•

puoluejohtajan valinnassa

•

puolueen kannan määrittelemisessä tärkeissä asioissa

•

myös muissa asioissa
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q erittäin tyytymätön
q en osaa sanoa

q en osaa sanoa
16. Mitä hyvää arvioitte olevan vasemmistoliiton sisäisessä jäsendemokratiassa? Kirjoita
vastauksesi alle:
17. Mitä huonoa arvioitte olevan vasemmistoliiton sisäisessä jäsendemokratiassa? Kirjoita
vastauksesi alle:
18. Mitä konkreettisia keinoja kaipaisitte jäsendemokratian lisäämiseksi puolueen sisällä?
Kirjoita vastauksesi alle:
Kiitos vastauksistasi!
Muista lähettää vastaukset sivun alareunassa
olevasta painikkeesta.

liite 3. SA n A Sto
K eSKei SiStä
K äSi t t eiStä
jA P u ol u een
toi m i el i mi Stä
Eduskuntaryhmä Eduskunnassa saman puolueen kansanedustajien ryhmittymä, jonka
ensisijainen tehtävä on käytännön eduskuntatyön tekeminen. Eduskuntaryhmää johtaa
eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Kuuluu
puolueen julkiseen tasoon.
Joukkopuolue Laajoihin jäsenluetteloihin ja
kannattajiin perustuva poliittisen puolueen
malli. Historiallisesti juuret vasemmistolaisissa ja sosialidemokraattisissa puolueissa.
Julkinen taso Puoluetutkimuksessa käytetty
puolueiden kolmiportaisen organisaatiorakenteen osa, johon kuuluvat puolueen julkisuudessa eniten esillä olevat tahot. Näitä
ovat puheenjohtajisto, eduskunta- ja ministeriryhmä ja yhteispuheenjohtajisto.
Jäsendemokratia Puolueen sisäinen demokratian tapa, jossa jäsenistöllä on vaikutusvaltaa
puolueen tekemään politiikkaan, toimintaan

ja linjoihin. Puolueilla voi olla toisistaan eroavia jäsendemokraattisia menetelmiä.
Kenttätaso Puoluetutkimuksessa käytetty
puolueiden kolmiportaisen organisaatiorakenteen osa, johon kuuluvat paikallisosastot, piirijärjestöt, puoluekokous ja puoluevaltuusto.
Keskustaso Puoluetutkimuksessa käytetty
puolueiden kolmiportaisen organisaatiorakenteen osa, johon kuuluvat puoluetoimisto,
puoluesihteeri ja puoluehallitus.
Ministeriryhmä Hallituksessa saman puolueen ministerien ryhmittymä, jonka ensisijainen tehtävä on käytännön hallitustyön tekeminen. Johdossa lähes poikkeuksetta puolueen
puheenjohtaja.
Neuvoa-antava jäsenäänestys Jäsendemokraattinen väline kysyä koko jäsenistön kantaa
puolueen sisäisessä päätöksenteossa. Vasemmistoliitossa neuvoa-antava jäsenäänestys
on toteutettu puheenjohtajaa valittaessa ja
ensimmäisenä puolueena Suomessa kysymyksessä hallitukseen menemisestä.
Paikallisosasto Puolueen paikallista toimintaa
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ylläpitävä ja jäseniä organisoiva puolue-elin.
Paikallisosastot kuuluvat laajempiin piirijärjestöihin, joita molempia voidaan kutsua
puolueen kenttätasoksi. Vasemmistoliitossa
paikallisosastoja on yli 400.
Piirihallitus Johtaa piirijärjestöä ja valvoo sekä
ohjaa piirin toimintaa. Piirihallituksen johdossa toimii piirihallituksen puheenjohtaja.
Piirijärjestö Alueellinen kattojärjestö, joka
koostuu puolueen paikallisosastoista. Vasemmistoliitto on organisoitu 13 piirijärjestöön,
jonka jokaisen johdossa on piirihallitus. Yhdessä paikallisosastojen kanssa kuuluu puolueen kenttätasoon.
Puheenjohtajisto Puolueen puheenjohtaja ja
1., 2. ja 3. varapuheenjohtaja. Puheenjohtajisto
johtaa puoluehallitusta ja edustaa puoluetta
mediassa ja vaaleissa. Kuuluu puolueen julkiseen tasoon.
Puoluehallitus Käsittelee puoluekokoukselle tehdyt aloitteet ja antaa niistä lausunnon.
Puoluehallituksella on puhe- ja esitysoikeus
puoluekokouksessa ja se hyväksyy uudet jäsenet sekä sillä on valta erottaa jäsen puolueesta. Puoluehallitusta johtaa puolueen puheenjohtaja. Kuuluu puolueen keskustasoon.
Puoluekokous Puolueen korkein päättävä elin.
Vasemmistoliitossa puoluekokous pidetään
joka kolmas vuosi ja se koostuu 300 puoluekokousedustajasta. Puoluekokous valitsee puolueen puheenjohtajiston, puoluehallituksen
ja puoluevaltuuston jäsenet. Puoluekokous
päättää puolueohjelmasta, sääntömuutoksista ja hyväksyy periaatteelliset asiakirjat.
Puoluekokous käsittelee sille tehdyt aloitteet
ja selvitykset puolueen toiminnasta, taloudellisesta tilanteesta ja päättää järjestöllisistä
tehtävistä. Kuuluu puolueen kenttätasoon.
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Puoluesihteeri Koordinoi puoluejärjestöä ja
toimii puheenjohtajan apuna puoluetoiminnan käytännön johtamisessa. Puoluesihteeri
vastaa puolueen päivittäisestä toiminnasta ja
puoluetoimiston suhteesta järjestökenttään.
Kuuluu puolueen keskustasoon.
Puoluetoimisto Puolueen virallinen käyntiosoite. Puoluetoimisto hallinnoi puoluejärjestöä ja sen näkyvin toimihenkilö on puoluesihteeri. Puoluetoimisto vastaa puolueen
viestinnästä sekä jäsen- ja järjestöasioista.
Puoluevaltuusto Puoluekokousten välissä
korkeinta päätösvaltaa käyttävä elin. Puoluevaltuusto päättää puolueen ehdokkaiden
asettamisesta presidentin- ja europarlamenttivaaleihin, hyväksyy puolueen talousarvion,
toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen. Puoluevaltuusto päättää
viimesijassa hallitukseen osallistumisesta
ja Vasemmistoliitossa puoluesihteerin valinnasta. Vasemmistoliiton puoluevaltuusto
koostuu 55 varsinaisesta jäsenestä. Kuuluu
puolueen kenttätasoon.
Yhteispuheenjohtajisto Hallitusneuvotteluja varten nimitettävä ryhmä, joka yhdistää
puolueorganisaation ja eduskuntaryhmän
puheenjohtajistot. Kuuluu puolueen julkiseen
toimintatasoon.

Miten jäsendemokratia toteutuu Vasemmistoliitossa?
Ajatuspaja Vasemmistofoorumin julkaisemassa raportissa
sukelletaan Vasemmistoliiton puolueorganisaatioon,
sisäiseen jäsendemokratiaan ja sen toteuttamisen tapoihin.
Jäsendemokratia merkitsee puolueen sisäistä demokratiaa; sitä,
millainen vaikutusvalta puolueen jäsenillä on sen toimintaan.
Toimiva jäsendemokratia ottaa monipuolisesti huomioon jäsenet
puolueen päätöksenteossa ja antaa tukevan selkänojan puolueen
johdon linjauksille. Raportissa tarkastellaan puolueen jäsenten
kokemuksia demokratian toteutumisesta ja siitä, millaiseksi
he kokevat eri puolue-elinten vallan. Lisäksi raportti sisältää
ehdotuksia jäsendemokratian lisäämiseksi ja syventämiseksi
puolueessa.
Raportin on kirjoittanut valtiotieteiden kandidaatti Eetu Kukila,
joka viimeistelee opintojaan Helsingin yliopiston politiikan ja
viestinnän maisteriohjelmassa. Vasemmistofoorumilla Kukila
toimi korkeakouluharjoittelijana. Kukilan mielestä tämä
yhteiskunta kaipaa lisää demokratiaa kaikille tasoilleen.
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