
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2005-3535

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Yhteiskuntahistorian laitos

Tekijä-Författare-Author
Puhakka, Marko
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Sinipunainen vastaisku - kuinka SDP vuonna 1987 halusi oppositioon ja päätyi hallitukseen
Oppiaine-Läroämne-Subject
Poliittinen historia
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2005-09-19

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
111

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Vuoden 1987 sinipunainen hallitusratkaisu on jäänyt historiaan useasta syystä: Ensinnäkin tässä SDP:n ja kokoomuksen yhteistyölle
rakentuneessa hallituksessa konkretisoitui moni suomalaisessa yhteiskunnassa jo vuosikymmeniä kehittynyt murros. Toiseksi hallituksen
muodostusprosessiin liittyi useita, Suomen poliittisessa elämässä varsin harvinaisia ilmiöitä. Sinipuna muovautui muun muassa porvarillisten
puolueiden salaisen kassakaappisopimuksen ja presidentin vahvan väliintulon paineessa. Elämään on jäänyt kysymys, kuinka sinipunahallitus
todella syntyi.
Kokoomuslaisen Harri Holkerin johtaman hallituksen syntyminen oli toisaalta välttämätöntä, toisaalta äärimmäisen yllättävää. Pitkään vallinnut
SDP:n ja keskustan punamultayhteistyö oli umpikujassa. SDP ja kokoomus olivat kuitenkin toistensa aatteellisia päävihollisia.
Punamulta-akselissa alakynteen joutuneen keskustan puheenjohtaja Paavo Väyrynen pyrki ratkaisemaan tilanteen ennen vuoden 1987
eduskuntavaaleja salaisella porvarihallitussopimuksella. SDP:n johto ja presidentti Mauno Koivisto saivat tietää sopimuksesta ja ryhtyivät
vastaiskuun. Koivisto venytti valtaoikeutensa äärimmilleen ja rikkoi itse asettamiaan, parlamentarismia tukevia päämääriä.
Tässä tutkimuksessa tarkastelen sinipunan syntyä erityisesti SDP:n kannalta. Miksi puolue halusi eduskuntavaalitappion jälkeen ensin
oppositioon, mutta päätyikin kokoomuksen kanssa hallitukseen? Syntyikö yhteistyö aidoista puoluepoliittisista vaikuttimista vai muutamien
henkilöiden läpi runnomasta valtapolitiikasta?
Tärkeimpiä lähteitä tutkimuksessa ovat SDP:n puolue-elinten kokouspöytäkirjat ja keskustelumuistiot vuodelta 1987. Keskeisiä lähteitä ovat
myös muistelmat ja haastattelut, jotka valottavat monia hallituksen muodostusprosessin epävirallisia, jopa salaisia, puolia.
Tutkimukseni osoittaa, että tapahtumiin keskeisimmin vaikuttaneiden henkilöiden toimintaa ohjasivat vahvasti pelot ja toiveet. Keskustan
Väyrynen pyrki takaamaan niin puolueensa kuin omat valta-asemansa salaisella sopimuksella. SDP:n Sorsa pelkäsi hallituspaikan myötä
menevän presidentinpaikan vuoden 1988 vaaleissa. Sorsan tavoite oli "Väyrysen valtakunnan" estäminen. Presidentti Koivisto taas pelkäsi
arvovaltansa, työmarkkinarauhan ja konsensushengen puolesta. Sinipuna lähti liikkeelle nimenomaan Sorsan ja Koiviston toimesta.
SDP:n kenttäväki ja puolue-elinten jäsenten enemmistö halusi vaalitappion jälkeen oppositioon hakemaan aatteellista terävyyttä. Puoluejohto
myötäili näitä pyrkimyksiä, mutta valmisteli samalla yhteistyötä kokoomuksen kanssa. Puolue-elimissä vallitsi harhaluulo koskien puolueen
valinnanvapautta hallitukseen menossa. Puoluetta koskevat sitoumukset teki puheenjohtaja Sorsa.
Presidentti Koivisto pyysi SDP:ltä apua "maan edun nimissä" ja edellytti puolueen läsnäoloa hallitusprosessissa. SDP:n puoluetoimikunta tulkitsi
Koiviston tahtovan estää Väyrysen pääministeriyden; kuningastien katkaisemisesta tuli puolueen virallinen tavoite. SDP:n johdossa ei uskottu
Koiviston asettuvan ehdolle toiselle kaudelle, jos SDP menisi oppositioon. Tästä huolimatta puolueen eduskuntaryhmään syntyi
oppositioryhmittymä, joka pyrki estämään sinipunan synnyn. Puoluejohto mursi äänestystä vaatineen ryhmän osin suostuttelemalla, osin
painostamalla.
Sinipunahallituksen turvin Sorsa turvasi puolueensa valta-asemat ennen luopumistaan puheenjohtajan tehtävistä kesäkuun 1987
puoluekokouksessa. Valtapolitiikan hinta oli puolueen sisäinen hajaannus ja avoimen keskustelun tukahduttaminen.
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