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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu –tutkielma on henkilöhistoriallinen tutkimus pitkäaikaisen kansanedustajan ja ministerin Paavo Väyrysen sisäpoliittisesta toiminnasta
vuoden 1979 eduskuntavaaleista keskustapuolueen ylimääräiseen Kuopion puoluekokoukseen marraskuussa 1981. Tähän muutosten jaksoon
ajoittui Paavo Väyrysen nousu puolueensa puheenjohtajaksi ja tasavallan presidentti Urho Kekkosen pitkän valtakauden päättyminen.
Tutkielmassa on keskitytty tarkastelemaan sitä, miten Paavo Väyrynen hankki itselleen riittävän kannatuksen puheenjohtajuutta varten ja miten
hän alkoi vakiinnuttaa puoluejohtajana asemaansa. Toisena keskeisenä teemana on ollut presidentinvaaleihin liittyvä ehdokasasettelu
keskustapuolueessa Paavo Väyrysen näkökulmasta. Erityisen mielenkiinnon kohteena on ollut Väyrysen ja hänen puolueensa
luottamusmieselinten vuorovaikutus. Tutkielmassa tarkasteltavien tapahtumien taustan muodostaa keskustapuolueen luottamusmieselimet
(puoluehallitus ja sen työvaliokunta), toimija on Paavo Väyrynen ja tapahtumien ympäristö on pääasiassa Koiviston hallitus.
Paavo Väyrynen päätti ryhtyä tavoittelemaan keskustapuolueen puheenjohtajuutta vuoden 1979 eduskuntavaalien tuloksen selvittyä. Väyrysen
suunnitelmiin kuului myös pyrkiminen keskustapuolueen presidenttiehdokkaaksi vuoden 1984 vaaleissa.
Väyrysen Turun puoluekokouksessa kesäkuussa 1980 saavuttama niukka voitto Johannes Virolaisesta ei siirtänyt Virolaista politiikan
sivuraiteille. Virolainen saattoi keskittyä entistä paremmin eduskunnan puhemiehenä odotettavissa oleviin presidentin vaaleihin.
Presidenttikysymyksessä keskustapuolue oli voimakkaasti jakautunut Virolaisen ja Suomen Pankin vt. pääjohtajan Ahti Karjalaisen kannattajiin.
Keskeisin foorumi Väyryselle omansa ja puolueensa profiilin nostamisessa oli Koiviston hallitus. Keskustalaisten hallituspolitiikan taktiikka
perustui olettamukselle, että pääministeri Koivisto ei päästä hallitustaan helposti kaatumaan. Vuosien 1979 ja 1980 aikana keskustapuolueen
hallituspoliittiset linjaukset olivatkin niin tiukkoja, että hallitus oli koko ajan kaatumaisillaan. Johtajakeskeisesti toiminut puolue ja uusi
puheenjohtaja menestyivät arvostamiensa asiakysymysten hoidossa.
Presidentti Kekkoselle joulukuussa 1980 sattuneen sairauskohtauksen jälkeen Väyrynen ja k-linjalaiset ottivat tavoitteeksi hallituksen
kaatamisen, jotta kansansuosikki Koiviston presidenttitie katkeaisi. Vuoden 1981 hallituksenkaatoyrityksissä ei onnistuttu ja pääministeri Mauno
Koivisto siirtyi vt. presidentiksi Kekkosen sairasloman alettua syyskuussa.
Puheenjohtaja Väyrysen aseman heikkous ja ristiriitaisuus käy ilmi keskustapuolueen ryhtyessä valitsemaan presidenttiehdokastaan. Väyrynen
pysytteli mahdollisimman pitkään näennäisen puolueettomana, mutta tosiasiassa hän toimi kulisseissa Ahti Karjalaisen hyväksi. Väyrynen
selvitteli myös omat mahdollisuutensa päästä puolueensa presidenttiehdokkaaksi. Karjalaisen tukemiseen Väyrynen päätyi ulkopoliittisista syistä
eli hän otti Neuvostoliiton kannan huomioon. Tuore puoluejohtaja oli myös riippuvainen Karjalaisen johtaman k-linjan tuesta.
Tutkielman keskeisinä lähteinä ovat olleet keskustapuolueen puolue-elinten pöytäkirjat, henkilöhaastattelut, Ahti Karjalaisen arkiston materiaali
ja ajankohdan poliittinen kirjallisuus.
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