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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus kohdistuu Maalaisliitto/Keskustapuolue/Suomen Keskustan strategisiin valintoihin vuosien 1964 ja 2001 välisenä aikana. Tutkimus
tarkastelee sitä, millä strategioilla Keskusta on nimenomaan itse pyrkinyt puolusta maan asemaansa yhteiskunnallisen rakennemuutoksen ja
poliittisen murroksen paineissa. Kysymys on puolueen strategisten valintojen ja niiden syntyprosessin analyysista, pääosin puoluejohdon
näkökulmasta katsoen. Puolueen strateginen valinta koostuu poliittis-ideologisesta kärjestä ja sitä vahvistavista tukiaktiviteeteista. Tutkimus
tähtää Keskustan puoluemuutosten kartoittamiseen puolueteorioihin (Duverger, Kirchheimer, Panebianco, Katz & Mair) verrattuna ja
puoluejohtajien roolin selvittämiseen strategian rakentamisessa.
Tutkimus on kvalitatiivinen. Tutkimusmenetelmää voi rinnastaa osallistuvaan havainnointiin. Siinä on myös aineistolähtöisen teorian aineksia
johtuen sekä laajasta ja monitahoisesta aineistosta että tutkijan taustasta. Strategioita lähestytään kronologisen jäsennyksen mukaisesti
analysoiden niitä puolueteorioista johdettujen kysymysten pohjalta.
Puolueen kannatus oli vuonna 2001 suhteellisesti samalla tasolla (23 - 24 %) kuin vuonna 1962. Yleispuoluesuuntaus - puolueen pitkän linjan
strateginen valinta - vahvistui samaan aikaan, kun puolueen kaupunki kannatus kymmenkertaistui ja puolueen kaupunkiäänten osuus kaikista
kaupungeissa annetuista äänistä lähes viisinkertaistui 1962 - 1999. Puolueen kannattajista oli vuosituhannen vaihteessa noin 90 prosenttia muita
ammatti- ja väestöryhmiä kuin viljelijöitä. Tilanne 1960-luvun alussa oli päinvastainen.
Pääjohtopäätös on, että vaikka Keskustan puoluekehitys on noudatellut paljossa puolueteorioiden mukaista yleispuoluesuuntausta, se on
kuitenkin sisältänyt merkittävästi lähinnä puolueen syväidentiteetistä nousevia erilaisuuden ja omintakeisuuden strategisia elementtejä.
Puoluejohto on paitsi rakentanut strategioita yleispuolue-konseptin varaan myös hyödyntänyt omintakeisuutta niin poliittis-ideologisessa kuin
järjestöllis-toiminnallisessa katsannossa. Puolue voi olla yleispuolue olematta samanlainen muiden kanssa. Strategioiden eräänä tarkoituksena
näyttää olleen omien asemien puolustamisen lisäksi vasemmiston ja eritoten SDP:n vyörytyksen patoaminen.
Maalaisliiton keskustapuolueistaminen - strategia (1964 - 1970) sysäsi puolueen yleispuoluekehityksen tielle. Vuoden 1970 vaalikatastrofi
pakotti puolueen kokoamaan 1970-luvulla uudelleen identiteettinsä. Tässä prosessissa puolue muuntautui intressipuolueesta maakuntien
yleispuolueeksi. Näiden Johannes Virolaisen toteuttamien strategioiden jälkeen puolue valitsi 1980-luvulla Paavo Väyrysen johdolla korkean
profiilin strategian, joka muokkasi puoluetta ideologisesti virittyneen joukko- ja yleispuolueen suuntaan ja jolla puolue haastoi Sdp:n
johtoaseman maan politiikassa. Pääministeripuolueeksi vuoden 1991 vaaleissa noussut Keskusta toteutti Esko Ahon johdolla valtionhoitajalle
ominaista välttämättömyyden politiikkaa ja omaksui ideologiansa pragmatisoineen yleis- ja vaalipuolueen piirteitä. 1990-luvun lopun
työreformivetoinen oppositiostrategia vahvisti puoluetta vaali- ja projektipuolueena.
Maalaisliitto oli vuonna 1964 taitekohdassa. Samantyyppisessä murroksessa Keskusta oli vuonna 2001. Aiemman vahvan keskusaseman
komponenteista on jäljellä runsaan viidenneksen kannatus.
Tutkimuksen peruslähteenä ovat Keskustan kaikkien puolue-elinten kaikkien virallisten kokousten kaikki pöytäkirjat tausta-aineistoineen
vuosilta 1964 - 2001. Tutkimuksessa on hyödynnetty Urho Kekkosen, Johannes Virolaisen ja Ahti Karjalaisen arkistoja, puoluetoimiston
materiaalia, aikalaisten haastatteluja ja muistelmia.
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