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JOHDANTO
Suomen kansan demokraattinen liitto (SKDL) oli koko sodan jalkeisen ajan aina 19801990-lukujen vaihteeseen asti kannatukseltaan kolmanneksi suurin puolue Helsingissa.
SKDL:oa suurempia olivat vain Kokoomus j a SDP. Sen jalkeen ovat vihreat j a hienokseltaan myos R K P valloittaneet kansandemokraattien paikan (ks. liite).
Vuonna 1990 SKDL:n toiminnan jatkajaksi perustettiin Vasemmistoliitto, jonka helsinkilainen piirijarjesto otti nimen Helsingin Vasemmistoliitto. Edeltajan nimi oh SKDL:n
Helsingin piirijarjesto.
Kun ottaa huomioon SKDL:n/Vasemmistoliiton kannatuksen suuruuden Helsingissa voi
olettaa, etta puolueen vaikutus paakaupungin kunnallispolitiikassa on ollut vahintaankin
kohtalainen. Tosin SKDL:lla on historiansa aikana - erityisesti kunnallispolitiikassa j a
muuallakin kuin Helsingissa - ollut vaikeuksia aika ajoin loytaa yhteistyokumppaneita,
mika on vahentanyt vaikutusmahdollisuuksia. Hupeneva kannatus on luonnoUisesti myos
vahentanyt vaikutusvaltaa.
Taman tutkielman tarkoituksena ei ole kuitenkaan selvittaa sita, millainen
SKDL:n/Vasemmistoliiton poliittinen vaikutusvalta j a merkitys on ollut Helsingissa, vaan
tarkastelun kohteena ovat SKDL:n Helsingin piirijarjeston/Helsingin Vasemmistoliiton
kunnalhsvaaliohjelmat vuosina 1976 - 1996. Mainittujen vuosien aikana on pidetty kuudet
kunnalhsvaalit: 1976, 1980, 1984, 1988, 1992 j a 1996.

TUKIMUSOTE
SKDL:n/Vasemniistoliiton Helsingin piirijarjeston kunnallisvaaliohjelmia tarkastellaan
ensisijaisesti suhteessa toisiinsa. Tarkastelussa pyritaan ottaman huomioon myos kulloisenkin ohjelman ajankohtainen poliittinen tilanne j a se, miten muutokset politiikan kentassa heijastuivat ohjelmien sisaltoon, painotuksiin j a esitystapaan. Tutkielman
paamaarana ei ole ollut tehda kaikenkattavaa ohjehna-analyysia, jossa po. ohjelmia vertailtaisiin muiden puolueiden vastaaviin ohjehniin tai tutkittaisiin sita, millainen vaikutus
ohjehnilla on ollut puolueen vaalimenestykseen tai sita, mika merkitys ohjelmilla on ollut
puolueen omille ehdokkaille j a aktiiveille. Ohjelmien suhdetta kansandemokraattien/vasemmistoliittolaisten kaytannon kunnallispolitiikkaan ei olla myoskaan kasitelty
(poikkeuksena yksi kiintoisa tapaus 1990-luvulta), silla se olisi vaatinut selvasti syvallisemman tutkimusotteen kuin kasilla olevan tutkielman puitteissa on ollut mielekasta.
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Tutkielmassa kysytaan ensinnakin sita, millaisia poliittisia teemoja j a osa-alueita (kuntavaltio-suhde, sosiaalipolitiikka, terveyspolitiikka jne.) ohjelmissa on nostettu esille j a
toiseksi minkalaisen painon kukin teema on osakseen saanut. Kolmanneksi pyritaan
selvittamaan, mitka politiikan osa-alueet ovat nousseet keskeisimmiksi j a onko tapahtunut
painotusten muutoksia tarkasteltavana aikana. Toisin sanoen kysytaan onko ohjelmista
loydettavissa ns. suurta linjaa j a nakyyko teksteissa puolueen sosiahstinen ideologia.
Edelleen selvitetaan onko joitain aiemmin esilla oUeita teemoja pudotettu myohemmin
pois j a myos onko esille nostettu uusia asioita. Minkalaisia ratkaisuesityksia ongelmille on
tarjottu ja onko tapahtunut linjanmuutoksia, johon liittyen pohditaan syita mahdoUisille
linjanmuutoksille. Kuudes sisaltoon liittyva kysymys on, mista suunnasta on haettu poliittisia yhteistyokumppaneita.
LuonnoUisesti on haettava vastausta myos kysymykseen ovatko 1990-luvulla tehdyt
Vasemmistohiton ohjehnat jotenkin periaatteeUisesti erilaisia kuin aiemmat SKDL:n ohjelmat.
Ohjelmia vertaillaan myos esitystapojensa j a -muotojensa puolesta: mm. olivatko ne
"selostavia" (esim. kerrotaan omista saavutuksista ja arvostellaan muita), esitetiinko niissa pelkkia vaatimuksia, olivatko ne yleisia vai yksityiskohtaisia, olivatko ne 'Tcuivan"
asiallisia vai julistuksenomaisia j a minka pituisia ne olivat.
Esitysjarjestys on sellainen, etta aluksi esitellaan kussakin ohjelmassa kasitellyt teemat
otsaketasolla j a luettelonomaisesti, siina jarjestyksessa kuin ne ovat ohjehnaan kirjoitetut.
Tassa oletetaan, etta silla missa jarjestyksessa teemat on ohjelmiin kirjoitettu on haluttu
viestia jotain. Seuraavaksi kaydaan lapi eri teemat ohjelmittain. Kohnanneksi kasitellaan
ohjelmien esitystavat j a -muodot.
Lopussa on yhteenveto j a esitellaan johtopaatelmia.
Taustalahteinani olen kayttanyt Suomen historian Pikkujattilaista ja Lakitiedon Pikkujattilaista. Lisaksi olen keskustellut kohnen Vasemmistoliiton toimitsijan kanssa, joista kaksi
on ollut kansandemokraattisen liikkeen palkkalistoilla jo 1970-luvulla ja yksi 1980-luvun
puolesta valista lahtien. Liitteessa olevat kannatusluvut ovat Tilastokeskuksen julkaisemista vaalitilastoista.

1.

KUNNALLISVAALIOHJELMIEN TEEMAT
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Tekoja tydkansan puolesta - Tekoja helsinkil&isten parhaaksi (1976)

Vuoden 1976 ohjelman paateemoja olivat 1) kunnan j a valtion suhde, 2) tyolhsyys, 3)
asuntotuotanto, 4) maksu-ja tanffipolitiikka, 5) sosiaalipolitiikka, 6) terveyspolitiikka, 7)
joukkoliikenne, 8) koulut, 9) kulttuuri-j a vapaa-aika, 10) nuorisotoiminta, 11) liikunta ja
virkistys, 12) asuinymparisto j a 13) yhteistyopolitiikka (jota kasiteltiin myos ohjehnan
johdanto-osassa).
Mainittakoon, etta paivahoitokysymysta kasiteltiin tassa ohjelmassa sosiaalipolitiikka teeman alia. Kaupungin veroayrin hintaan j a kunnallisdemokratian kehittamiseen otettiin
kantaa kunta j a valtio -teeman sisalla.

7.2. Ihmisyyden asialla - Helsinki hyvdksi elaa: Kansandemokraattien ohjelma
paakaupungin kehittdmiseksi (1980)
Vuonna 1980 paateemoja olivat 1) asuntotuotanto, 2) asuinymparisto, 3) sosiaalipolitiikka, 4) terveyspolitiikka, 5) joukkoliikenne, 6) koulut, 7) nuorisotoiminta, 8) kulttuuri-ja
vapaa-aika, 9) liikunta j a virkistys, 10) kunnallinen demokratia, 11) tyolhsyys, 12) kunta
j a valtio, 13) maksu-j a tariffipolitiikka, 14) yhteistyopolitiikka (myos johdanto-osassa) j a
15) yleinen osa, jossa mainittiin mm. toiminta rauhan j a kansojenvalisen ystavyyden puolesta.
Kuten havaitsemme kunnallinen demokratia nostettiin tassa ohjelmassa omaksi paateemakseen. Verokysymyksia kasiteltiin edelleen kunta j a valtio -teeman alia tosin monipuolisemmin kuin nelja vuotta aiemmin. Uutena asiana tuli rauhan kysymys.

1.3.

Tdnddn Helsingin hyvdksi - Kansandemokraatit (1984)

Paateemoja vuonna 1984 olivat 1) asuntotuotanto, 2) asuin-ja muu ymparisto, 3)
joukkoliikenne, 4) jatehuolto, 5) terveys-ja sosiaalipolitiikka, 6) lasten paivahoito, 7)
koulut, 8) nuorisotoiminta, 9) kulttuuri-j a vapaa-aika, 10) kaupungin tuloja, 11) kunnallista demokratiaa j a 12) rauhan j a ulkopohtiikan kysymyksia.
Tassa ohjehnassa poliittisesta yhteistyosta kirjoitettiin vain johdanto-osassa, jossa otettiin
lyhyesti kantaa myos valtion j a kuntien suhteeseen, jota vuosien 1976 j a 1980 ohjehnissa
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kasiteltiin omana paateemanaan. Veroayriin otettiin kantaa kaupimgin tuloja kasittelevan
"Mista rahat" -otsakkeen alia.
1.4.

Helsingin kansandemokraattien vaaliohjelma (1988)

On heti huomautettava, etta vuoden 1988 ohjelma poikkesi kolmen edellisen vuoden ohjelmasta monin tavoin. Ohjehna rakennettiin viidesta paakohdasta, joista kolme ensimmaista muodostivat yleisen j a valtakunnalhsen osan j a kahdessa viimeisessa esiteltiin
paakaupunkiseutua j a Helsinkia koskevia asioita j a vaatimuksia.
Ensimmaisen paakohdan otsake oli "Millaisen Suomen kansandemokraatit haluavat",
jossa luetteloitiin lyhyesti myohemmin tarkemmin kasiteltavat teemat. Toisen paakohdan
otsakkeen "Miten tallaiseen Suomeen paastaan?" j a alaotsakkeen "Kapitalismin ehdot
ovat liian kovat" alia analysoitiin suomalaista kapitalismia, maassa harjoitettua talous-ja
veropolitiikkaa, yhteistyokysymysta ja myos mm. ulkopoliittista linjaa.
Kolmannessa paakohdassa vastattiin kysymykseen "Mita voidaan tehda?" Vastauksissa
esitettiin vaihtoehtoinen linja tuoUoin vallassa oUeen sinipunahallituksen (jonka paapuolueina olivat SDP j a Kok.) politiikalle.
Neljas paaotsake kuului "Paakaupunkiseudun ongehnat", jossa kasiteltiin 1) kaupungin
palveluja (ml. sosiaali-ja terveyspalvelut seka paivahoito), 2) tyottomyytta, 3) asumista,
4) joukkoliikennettaja 5) valtio-kunta-suhdetta.
^
Viidennessa paakohdassa "Kansandemokraatit esittavat" vaadittiin 1) lisaa vuokraasuntoja, 2) raideliikenteen kehittamista, 3) tyopaikkoja aluekeskuksiin, 4) hoitopalvelujen kehittamista, 5) lisaa koulutuspaikkoja j a 6) maakaasua Helsinkiin.

1.5.

Asiaa helsinkildisistd helsinkildisille (1992)

Vuoden 1992 ohjelma (joka oli ensimmainen vasemmistoliittolainen) koostui neljasta
paakohdasta, joita olivat 1) johdanto, 2) tukea elaman kaikissa vaiheissa, 3) hengen j a
ruumiin kulttuuriin j a 4) ihmisten kaupunki.
Johdannon alateemoja olivat 1) vasemmistoliitto on helsinkilaisten asialla (mm. palvelut,
tyolhsyys, kaupimgin toiminnan rahoitus, kunta-valtio -suhde), 2) vaihtoehtoisia muotoja
palvelujen kehittamiseksi, 3) helsinkilaisten voimavarat kayttoon, 4) laajan yhteistyon
puolesta j a 5) kansainvalistymisen puolesta.
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Tukea elaman kaikissa vaiheissa paakohdassa kasiteltiin 1) terveyspolitiikkaa, 2)
paivahoitoa, 3) ikaantyvien palveluja, 4) vammaisten palveluja, 5) paihdeongelmaa ja 6)
"yhden luukun" palveluja.
Hengen j a ruumiin kultturin alateemoja olivat 1) opetus j a koulutus, 2) jatkuva koulutus,
3) kulttuuri j a 4) vapaa-aika, jonka sisalla olivat myos liikimtakysymykset.
Ihmisten kaupungin alateemoja olivat 1) liikenne, 2) asuminen j a asunnottomuus j a 3)
ymparistohaasteet j a kestava kehitys.

1.6.

Vasemmistoliitto kehittaa Helsinkia (1996)

Vuoden 1996 ohjelmakoostui johdannon jalkeen kohnesta paakohdasta, joita olivat 1)
helsinkilaisen elamaa, 2) helsinkilaisen elinymparisto j a 3) Helsingin talouden hoito.
-

Helsinkilaisen elamaa -paakohdan alia olivat otsakkeet 1) peruspalvelut ovat perusoikeus
(paivahoito, vanhusten palvelut, syrjaytymisen ehkaisy), 2) hyvaa hoitoa joustavasti
(terveyspolitiikka), 3) kulttuuri elaman evaaksi, 4) oppia kaiken ikaa (opetus j a koulut), 5)
nuorille vaihtoehtoja j a 6) tyota jakoon (tyottomyys-tyollisyys).
Helsinkilaisen elinymparisto -paakohdan alaotsakkeet olivat 1) kaunis maisema, puhdas
ilma, 2) sujuva, saastuttamaton liikenne j a 3) mielekas asuminen, rakentamista lisaa.
Helsingin talouden hoito -paakohdan alaotsakkeita olivat 1) investointeja lisaa, verotusta
kehitettava j a 2) pysyviin toihin vakituinen henkilokunta.
Tassa ohjelmassa ei kasitelty lainkaan poliittista yhteistyokysymysta.

2.

T E E M A T JA NIIDEN K A S I T T E L Y E R I OHJELMISSA

2.1.

Kunnat ja valtio

Tata teemaa on kasitelty erilaisilla painotuksilla jokaisessa tarkastelun kohteena olevassa
kunnallisvaaliohjelmassa. Vuoden 1976 ohjelmassa kysymys nostettiin ensimmaiseksi
asiakohdaksi. Ohjelmassa arvosteltiin valtiovaltaa siita, etta kuntien kannettavaksi oli siirretty uusia rasituksia j a siita, etta kuntien taloudellista toimivaltaa oli alettu rajoittaa.
Edelleen vaadittiin yleista verouudistusta ja vastustettiin Helsingin veroayrin nostamista,
jota perusteltiin silla, etta kunnallisveroa pidettiin pienituloisille epaoikeudenmukaisena.
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Ohjelmassa vaadittiin myos, etta valtion tuli maksaa mm. sairaalatoimen, koulun j a
terveydenhuoUon kustannukset kokonaisuudessaan. Kuntien valtionapuja oli myos korotettava. Kunnille vaadittiin oikeutta harjoittaa tuloa tuottavaa liiketoimintaa.
Kunnallisdemokratiasta todettiin, etta luottamusmiesten asemaa tuli vahvistaa ja etta Helsinkiin oli perustettava kaupunginosavaltuustoja, joille myonnettaisiin myos itsenaista
paatantavaltaa. Vuoden 1976 lopuUa oli tulossa voimaan uusi kunnallislaki, jonka mukaan
mm. kaupunginjohtajat olivat menettamassa aanioikeutensa kunnanhallituksissa j a
mahdollistettiin kunnan-Zkaupunginosavaltuustojen perustaminen. Keskustelu lahidemokratiasta voimistui 1970-luvun lopuUa.
Vuonna 1980 kunta-valtio -osuus siirrettiin ohjelman loppupuolelle (osa asioista kirjattiin
johdanto-osaan mm. positiivinen kanta kuntien itsehallintoon), mutta sisalto oli lahes
sama. Yksi vaatimus lisattiin: moottoriajoneuvoverosta oli palautettava Helsingille sen
alueelta kannettu osuus. Lisaksi kunnallinen demokratia nostettiin nyt omaksi paateemakseen, vaikka itse sisalto ei juurikaan muuttunut. Luottamuselinten asemaa korostettiin
edelleen j a vaadittiin sellaisen kunnanosahallintojarjestelman kehittamista, joUa kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia lisattaisiin omilla asuinalueUla.
Vuoden 1984 ohjehnaan kirjattiin ainoastaan kunnallinen demokratia. Kunta j a valtio teemaa sivuttiin vain johdannossa, jossa toistettiin nakemykset kunnallisesta itsehallinnosta j a ne valtion toimet, jotka uhkasivat sita. Kunnallisen demokratian kehittamisesta
todettiin, etta "kaupunkilaisilta puuttuvat todelliset vaikutusmahdoUisuudet kaupungin
asioihin". Vaadittiin todellista kunnallista lahidemokratiaa j a myos sita, etta liike-elaman
edustajilla ei saanut olla mahdoUisuutta osallistua "omiin etuihinsa vaikuttavien ratkaisujen tekemiseen". Vuonna 1992 esitettiin neuvoa antavien kansanaanestysten jarjestamista
tarkeissa koko kaupunkia koskevissa asioissa. Nelja vuotta myohemmin ei esitysta enaa
uudistettu.
Vuonna 1988 kunnan j a valtion suhdetta kasiteltiin muiden teemojen sisalla, mutta esitetyt
ajatukset olivat samoja kuin edellisissa ohjehnissa. Toisaalta poikkeuksena edellisiin j a
myohempiinkin ohjehniin tassa ohjelmassa analysoitiin perusteellisesti suomalaista
yhteiskuntaa, jossa kuntien j a valtion keskinainen suhde liitettiin tiiviisti toisiinsa ja jossa
kapitalistinen jarjestehna sinanasa nahtiin ongehnien paasyyna. Tasta enemman muita
teemoja kasiteltaessa.
Vuosien 1992 j a 1996 ohjelmissa kunnan j a valtion suhdetta kommentoitiin johdannossa
j a muiden osien sisalla. Valtionosuusuudistusta pidettiin myonteisena, silla sen arvioitiin
lisaavan kuntien itsehallintoa. Toisaalta vaadittiin, etta valtion j a kuntien valista kustannustenjakoa olisi tarkastehava siten ettei kimtien veropainetta enaa lisattaisi (1992).
Vuonna 1996 valitettiin sita, etta valtion toimin Helsingilta oli "imuroitu monen
veroayripennin tuotto valtiontalouden alijaaman paikkaamiseen j a pienten kimtien tuke-
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miseen". 1990-luvun lama oli koetellut kovasti myos paakaupunkia, mika nakyi ohjelmassakin.

2.2.

Asuntopolitiikka ja -tuotanto

Asuntotuotanto on ollut kaiken kaikkiaan keskeisin politiikan osa-alue helsinkilaisten
kansandemokraattien/vasemmistoliittolaisten kunnallisvaaliohjehnissa 1976 - 1996. Vuoden 1976 ohjelmassa asuntopolitiikka oli toisena teemana heti tyoUisyyden jalkeen, mutta
vuosien 1980 j a 1984 ohjelmissa jo ensimmaisena. Vuoden 1988 poikkeuksellisen ohjehnan varsinaisissa, paakaupunkiseutua j a Helsinkia koskevissa, esityksissa asuntoasiat
saivat suurimman huomion.
Vuosien 1992 j a 1996 ohjelmissa asuntoasioiden paino suhteessa muihin teemoihin,
esimerkiksi palvelukysymyksiin, laski jonkin verran. Toisaaha vuonna 1996 asiaa
kasiteltiin myos tyoUisyyskohdassa, jossa vaadittiin lisaa rakentamista.
Asuntopoliittisen linjan perusta oli: "asunto kuuluu ihmisen perustarpeisiin". 1976
vaadittiin kaupungin oman asuntotuotannon kaksikertaistamista, mutta 1980, 1984 j a
1988 ohjehnissa vain tuotannon lisaamista. Lisaa tarvittiin erityisesti vuokra-asuntoja.
Vuosina 1976 j a 1980 vaadittiin kaupungille asuntolautakuntaaja 1980-1984 vaatimuslistalle nostettiin uutena asiana kaupungin oma rakennusyhtio. Nelja vuotta myohemmin
rakennusyhtiota ei enaa vaadittu, mutta nyt esitettiin asuntopoliitista erityisohjelmaa.
Vuonna 1992 pahimmaksi ongelmaksi arvioitiin asumisen kaUeus, joka oli seurausta
vahaisesta vuokra-asuntojen maarasta. Edelleen esitettiin, etta "pakolaisasuntojen, palvelussuhdeasuntojen j a asunnottomien asuntojen lisaksi" oli hankittava asuntoja myos yleiseen jakoon. Vuonna 1996 linja pysyi muuten samana, mutta erityisryhmia ei enaa
mainittu.
Asuntopolitiikkaan laajasti ottaen kuuluva asuinympariston kehittaminen oli sijoitettu
vuonna 1976 aivan ohjelman loppuun j a siina vaadittiin mm. turvallista j a viihtyisaa asuinymparistoa, mihin todettiin liittyvan oleellisena osana "kulttunhistoriallisten rakennusten
j a ymparistosuojelualueiden sailyttaminen". Ohjelmassa ei varsinaista ymparistosuojelua
saati luonnonsuojelua kasitelty taman enempaa.
Seuraavissa vaaleissa asuinymparistoasiat nostettiin heti asimtotuotannon jalkeen toiseksi
paakohdaksi j a tekstia lisattiin mm. ymparistosuojelun suuntaan: ilman saastuminen oli
estettava eika energian tuotanto saanut aiheuttaa haittaa ymparistoUe. 1984 keskityttiin jo
enemman ymparistosuojeluasioihin: vaadittiin mm. ymparistoystavallista energiaa
maakaasua, hiilivoimaloiden puhdistuslaitteita, liikenteeseen lyijytonta bensiinia ja vi-
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hervaylia. YUattaen 1988 esilla oli pelkastaan maakaasu j a vaatimus, etta "alkuperaista
luontoa" oli suojeltava.
Jatehuollosta todettiin vuonna 1976 vain, etta "asumiskustannuksia nostavaa jatehuoltomaksua ei saa ottaa kayttoon". Nelja vuotta myohemmin jatehuoltoa ei mainittu erikseen, mutta vuonna 1984 kysmys sai oma kohtansa ja siina esitettiin mm. jatteiden lajittelun lisaamista j a etta jatteiden kuljetus siirrettaisiin "kokonaisuudessaan yhteiskunnan
jarjestamaksi". On huomattava, etta 1982 oli pemstettu paakaupunkiseudun yhteistyovaltuuskunta vastaamaan seudun jatehuollosta. Vuonna 1988 ei kiinnostusta riittanyt jatehuoltoa kohtaan, mutta 1992 vaadittiin, etta "jatehuolto tulisi perustaa jatteiden syntypaikkalajitteluUe". Vuosina 1992 j a 1996 ymparistoasioiden paino nousi merkittavasti,
mutta aiheesta myohemmin hieman lisaa.
Kaikissa ohjehnissa oli mukana asukas- j a vuokralaisdemokratian kehittaminen.

2.3

Tyollisyys

Tarkastelussa olevissa ohjelmissa on tyollisyys-Ztyottomyyskysymys saanut vaihtelevaa
huomiota. Vuonna 1976 teema oli ensimmaisena asiakohtanaan, jossa vaadittiin tyoUisyyden parantamista mm. lisaamalla yhteistyota Neuvostoliiton j a muiden sosialististen
maiden kanssa, esimerkkina esitettiin, etta Helsinki voisi suunnata tavara-ja laitteistohankintansa mainittuihin maihin. Samoin esitettiin yhteistyota Neuvostoliiton kanssa
paakaupunkiseudun energiahuoUossa. Nelja vuotta myohemmin tyollisyys ei enaa saanut
samaa painoa, silla kysymysta kasiteltiin vasta ohjelman lopussa, mutta sisalto oli pysynyt
samana. Onkin muistettava, etta vuonna 1976 oli vallassa ns. hatatilahallitus
(tyottomyyden oli ennustettu nousevan ennennakemattomaksi), jonka presidentti oli
"runnannut kasaan" j a jossa SKDL:lla oU mm. tyovoimaministeri.
Vuonna 1984 tyollisyys oli ihneisen hyva Helsingissa, silla kysymys ei ollut lainkaan mukana vaaliohjelmassa. Mainitun vuoden ohjehna laadittiin tosin muutoinkin aiempaa tiiviimmaksi j a mahdoUisesti ajateltiin, etta riitti kun SKDL piti asiaa esilla valtakunnallisesti.
Vuoden 1988 ohjelmassa analysoitiin erityisen paljon - kuten edella on mainittu suomalaista yhteiskuntaa, jota tarkasteltiin nimenomaan tyon j a tyoelaman kautta.
Johdannon ensimmainen lause kuului: "Oikeudenmukainen Suomi merkitsee sita, etta
kaikilla kansalaisilla on tyota j a hyva, kohtuuhintainen asunto".
Vuonna 1988 kansandemokraatit lahtivat arviossaan siita, etta "tyonantajat j a heidan ohjauksessaan olevat puolueet vastustavat tyoajan lyhentamista, tyosuhdeturvan parantamista seka tyontekijoiden paatantavallan lisaamista". Myohemmin todettiin, etta kapitalismissa vallitsi vaaryys, joka tarkoitti sita, etta paaoma riisti tyontekijaa. Tama puolestaan
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aiheutti yhteiskimtaan paljon ongelmia: kalliita elintarvikkeita ja asuntoja ja korkeita
korkoja. Ohjelmassa ennustettiin myos pitkaaikaistyottomyyden kasvua seuraavina vuosina. Syyna oli tyottomyyselakkeen ikarajan nosto. Ennuste toteutui hieman viiveella,
mutta osasivatko ennustajat odottaa ihan sellaista tyottomyyden kasvua, kuin mika 1990luvun alussa toteutui j a oliko mainittu syy ainoa syy?
Lisaantyvasta tyottomyydesta syytettiin istuvaa sinipunahallitusta, jonka paamaarana
todettiin olevan vain yksityisten yritysten voittojen kasvattaminen, mika ohjehnan mukaan
tosiasiassa vain huononsi tyollisyystilannetta. Erityisesti helsinkilaisena ongehnana
pidettiin toimihenkilo-ja nuorisotyottomyyden kasvua. Syyksi mainittiin nuorten alhainen
koulutustaso, johon vaadittiin parannusta. Toisaalta, kiintoisaa kylla, ohjehnassa ei
vaadittu kaikkia uusia tyopaikkoja Helsinkiin, vaan "vain valttamattomat uudet tyopaikat
voidaan sijoittaa Helsinkiin j a paaosa olisi ohjattava muiden kuntien aluekeskuksiin". IImeisesti nakemyksen takana oli pelko paakaupungin liian nopeasta kasvusta, joka toisi
muita ongelmia.
Vuoden 1992 ohjelmassa huomioitiin tyottomyyden rajahdysmainen kasvu j a vaadittiin
valikoivaa elvytysta, joka tarkoitti mm. kaupungin rakentamisen - j a nimenomaan asuntojen rakentamisen - pitamista korkealla tasoUa. Tyollisyyskysymys sai ymmarrettavista
syista (Helsingissa oli enemman tyottomia kuin koskaan ennen, yli 45 000, joista yli vuoden tyottomana oUeita 18 000) erityisen suuren huomion vuoden 1996 kunnallisvaaleissa.
Tavoitteeksi asetettiin 30 000 uutta tyopaikkaa vuoteen 2000 mennessa. Ohjelmassa
esitettiin mm. lisaa rakentamista, rakennusten peruskorjauksia, uusia kokeiluja tyoajan
lyhentamiseksi jne. Lisaksi vaadittiin, etta kaupunki tayttaa tyollistamisvelvoitteensa,
yhteistyon aloittamista tyottomien jarjeistojen j a osiraskuntien kanssa. Valtiota arvosteltiin
siita, etta Helsinkiin ohjatut tyollisyysmaararahat olivat oUeet riittamattomia.
Oman puolueen hallituksessaolo ei siis estanyt hallituksen arvostelua kun kyseessa oli
oman kaupungin etu.

2.4.

Sosiaali- ja terveyspolitiikka

Sellaista kunnallispoliittista ohjelmaa ei voida ajatella, jossa ei kasiteltaisi sosiaali-ja
terveyspoliittisia kysymyksia. Paaakapungin kansandemokraattien/vasemmistoliittolaisten
ohjelmissa nama politiikan sektorit ovat olleet myos tarkealla sijalla.
Vuosien 1976, 1980 j a 1984 ohjelmat olivat sisalloiltaan pitkalle samanlaisia.
Lahtokohtana oli se, etta sosiaalipalvelutoiminta ei saanut noyryyttaa ihmisia. Vaatimuksia olivat: lisaa paivahoitopaikkoja, kodinhoitopalveluja erityisesti vanhuksille (joiden
asumista normaalissa asuinymparistossa oli myos tuettava) j a eri kaupunginosiin oli rak-
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ennettava palvelutaloja. Vammaisten, mielenterveyspotilaiden j a paihdeongelmaistenkin
vaikeudet huomioitiin. Naiden vuosien olennaisimmat terveyspoHittiset vaatimukset ohvat: terveydenhoidon maksuttomuus, kunnalhset terveyspalvelut eivat saaneet jaada liiketoiminnallisten laakaripalvelujen varjoon, uusia terveysasemia, sairaalapaikkojen vajaakaytto poistettava, riittava j a ammattitaitoinen henkilokunta turvattava j a sairaankuljetus otettava kokonaan kaupungin hoidettavaksi.
Naiden kolmen ohjelman sosiaali-ja terveyspohittisista osista selvasti perusteellisin (mm.
yksityiskohtaisinen lukuineen) oli vuoden 1980 ohjelma j a puolestaan 1984 oli tavallaan
yhteenveto aiemmista j a samalla se oli suppein. Toisaalta vuonna 1984 lasten paivahoito
oli nostettu oman otsikon alle.
Vuoden 1988 ohjelmassa todettiin, kapitalismin analyysin jalkeen, etta Helsingin
"sosiaali-j a terveyspalvelut eivat ole muun maan tasolla" j a etta "lasten paivahoito on
edelleen nuorten perheiden kipeimpia ongelmia". Vaatimukseksi tuli, etta valtiolta on
saatava lisaa rahoitusta asioiden kuntoon saattamiseksi.
Vuonna 1992 kaupunki oli saastdjen edessa, mutta Vasemmistoliitto vaati, etta palvelujen
turvaamiseksi se oli valmis harkitsemaan jopa veroayrin nostoa ellei muuta rahoitusta
loydy. Samalla esitettiin myos "vaihtoehtoisia muotoja palvelujen kehittamiseksi".
Paihdeongelma sai nyt suremman huomion kuin aiemmin. Tervey denhuoUon peruspalvelut tuli pysya edelleen maksuttomina ja aitiys-ja lastenneuvolat oli myos sailyttava. Jokaiselle perheelle vaadittiin sen tilanteeseen sopiva paivahoitopaikka tai mahdoUisuus pienten lasten kotihoidon tukeen. Esiopetusoikeutta vaadittiin kaikille 4-6 vuotiaille koululaisille.
Vuoden 1996 ohjelmassa nakyi aUaivuosikymmenen lama siina, etta sosiaali-ja
terveyspalveluasiat olivat "ykkos"teemana. Paaajatuksena oli: "syrjaytymista ehkaistava
kaikin keinoin". Ohjehnassa vaadittiin mm. tyottomien perheiden oikeutta sailyttaa
paivakotipaikka, kaupungin resurssien uudelleen suuntaamista estamaan syrjaytymista,
rutiininomaisen toimeentulotuen jakamisen siirtamista Kelalle jotta sosiaalityontekijoille
jasisi enemman aikaa varsinaiseen sosiaalityohon.
Terveydenhoidon puolella myonnettiin olevan saastamisen j a rationalisoinnin tarvetta,
silla Uudellamaalla todettiin olevan sairaalakapasiteettia kaiken kaikkiaan "yli tarpeen".
Eraaksi ratkaisuksi esitettiin Helsingin yliopistoUisen keskussairaalan (Hyks) j a Helsingin
terveysviraston tydjaon selkeyttamista. Voidaan sanoa, etta Vasemmistoliitto pyrki ajamaan realistista terveyspoliittista linjaa eika vain esittamaan kovia vaatimuksia.

2.5. Liikennepolitiikka

12

Vuosien 1976 - 1988 ohjelmien hikennepoliittisten osien otsikot jo kertoivat siita, mita
liikennepolitiikassa haluttiin korostaa. Paatermeja olivat: "joukkoliikenne nopeaksi (tai
tehokkaaksi), joustavaksi j a halvaksi" j a "raideliikennetta kehitettava". Metroon siis
suhtauduttiin alusta pitaen myonteisesti. 1976 j a 1980 vaadittiin, etta kaupungin oli
"hoidettava koko julkinen liikenne yhteistoiminnassa Valtion rautateiden kanssa" j a etta
asteittain tuli pyrkia siihen, etta yhteiskunta hoitaisi joukkoliikenteen "koko paakaupunkiseuduUa yhteisen hikennelaitoksen j a yhtenaisen lippujarjestelman avulla". Jalankulku-ja
pyorateiden maaraa vaadittiin myos lisattavaksi.
Vuonna 1984 ei viimeksi mainittuja vaatimuksia enaa esitetty j a esityksia oli muutenkin
tiivistetty. Edelleen kuitenkin korostettiin raideliikenteen merkitysta ja uutuutena esitettiin, etta oh tutkittava olisiko mahdollista palauttaa troUey-bussit saannoUiseen liikenteeseen.
Vuosina 1976 j a 1980 vaadittiin yksiselitteisesti, etta liikennemaksujen korotuksista on
pidattaydyttava, mutta 1984 esitettiin etta joukkoliikenteen suosiota oli kasvatettava kustannuksiltaan halvoilla tai kohtuuUisilla lippujen hinnoilla. 1984 esitettiin myos paakaupunkiseudun seutulippua palvelemaan tyomatkaliikennetta.
Vuonna 1992 korostettiin edelleen joukkoliikenteen tehostamista, mutta nyt otettiin erikseen kantaa myos moottoriteihin j a -katuihin, joita vastustettiin. Ilmansaastumisen vuoksi
esitettiin, etta henkiloautoliikennetta tulisi rajoittaa erityisesti keskustassa, jonne ei sen
vuoksi pitanyt rakentaa enaa lisaa pysakointipaikkojakaan. Sama asia oli esilla myos nelja
vuotta myohemmin, mutta asia ilmaistiin maltillisemmin: "ellei muutosta saada aikaiseksi,
saattaa edessa olla tilanne, jossa yksityisautoilua joudutaan rajoittamaan maarayksin".
Liikennepolitiikkaan j a myos ymparistoratkaisuihin liittyvaan Helsingin uuteen suursatamahankeeseen otettiin kantaa vuosina 1992 j a 1996. Vuonna 1992 kanta maariteltiin
otsikon "Kestavan kehityksen periaate" alia j a todettiin yksikantaan: "Vuosaaren suursataman rakentaminen on lahivuosien tarkein seka taloudellinen etta ymparistollinen ratkaisu. Vasemmistoliitto vastustaa suursataman rakentamista Vuosaareen". Nelja vuotta
myohemmin todettiin (otsikko oli "sujuva, saastuttamaton liikenne"), etta "suuret uudet
vayla-ja tieratkaisut, joita esim. Vuosaaren satama edellyttavat, on toteutettava kestavan
kehityksen periaatetta noudattaen". Enaa ei siis otettu kantaa lainkaan siihen pitaako satama ylipaataan rakentaa, mika tosin oli ymmarrettavaa sen jalkeen kun kilpailijat olivat
jo aiemmin samana vuonna luopuneet omasta satamahankkeestaan Kirkkonummen Pikkalanlahteen, tekemalla edullisen sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa. Vuosaarihanke oli nain saanut lisavauhtia. Sataman rakentaminen ei ole silti vielakaan taysin
varma j a vastustajat, joita on edelleen myos Vasemmistohiton sisalla, jatkavat toimintaansa.
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Helsingin Vasemmistoliiton kanta Vuosaaren satamaan oli kuitenkin muuttunut myonteiseksi jo vuoden 1995 syyspiirikokouksessa. Myos vuonna 1992 valitun valtuustoryhman enemmisto paatyi kannattamaan satamaa. On huomattava, etta vuoden 1992 ohjelma oli tehty kaudeksi 1992-1996. Kannanmuutokseen vaikuttivat ensinnakin usko siihen, etta nykyinen satamakapasiteetti ei tulevaisuudessa riita ja toiseksi tavoite saada
uusia tyopaikkoja Helsinkiin. Vastustajat puolestaan ovat korostaneet sataman aiheuttavan vakavia ymparistoongelmia j a sita, etta lisakapasiteettia ei tarvita.
2.6. Ymp&ristopolitiikka
Ymparistopolitiikka sai hyvin vahaista huomiota vuosina 1976 j a 1980, joUoin asiaa
kasiteltiin lahinna asuinymparisto-ja liikennekohdissa. Tosin 1980 vaadittiin Vanhankaupunginlahden suojelemista virkistyskayttoon "Liikunta j a virkistys" luvussa. Vuonna 1984 ymparistoasioiden paino selvasti lisaantyi. Vuoden 1988
"analyysiohjehnassa" ymparistoasiat yllattaen unohtuivat taysin. Vuosina 1992 j a 1996
nousivat ymparistoteemat jalleen selkeasti esille j a vaadittiin mm. huomion kiinnittamista
ilman laatuun, Suomenlahden puhtauteen (jonka vuoksi oli investoitava puhdistuslaitteisiin j a ohjattava niita myos Pietariin j a Baltian maihin), ymparistolautakunnalle lisaa valtaa ja alettiin korostaa kestavan kehityksen periaatetta kaikessa rakentamisessa, myos energiantuotannossa.

2.7.

Muut politiikan lohkot

Koulutustoimeen otettiin kantaa vuonna 1976 melko vaatimattomasti: vaadittiin vain
sellaista koulupiirijakoa, joka supistaisi koulukuljetukset mahdoUisimman vahiin j a koulujen vuoroluvun poistamista. Seuraavissa vaaleissa tata ohjelman kohtaa laajennettiin
huomattavasti. Nyt vaadittiin edellisten lisaksi peruskoulua korvaavien yksityisten koulujen luovuttamista kunnan kouluiksi, lisaa varoja koulujen kirjastoihin, lisaa harvinaisten
kielten opetusta, luokkien koon pienentamista, koululaisten paivakotejajamotsinkielisten
kouluyksikkqjen sailyttamista siinakin tapauksessa etta luokkia jouduttaisiin yhdistaa.
Vuonna 1984 valitettiin sita, etta Helsinki oli laiminlyonyt erityisesti peruskoulun
jaUieisen koulutuksen kehittamisen j a siksi vaadittiinkin lisaa ammattikoulutuspaikkoja j a
uutta sosiaalialan oppilaitosta. Myos aikuiskoulutuksen kehittamiseen kiinnitettiin
huomiota. Vuonna 1988 koulutustoimen osa jai hyvin yleiselle tasoUe, lahinna toistettiin
edellisen ohjelman vaatimukset.
Vuosien 1992 j a 1996 ohjelmissa opetus-ja koulutusasioiden kasittely oli aiempaa
selvasti laajempaa. Esitettiin mm., etta Helsingin oli lahdettava erilaisiin koulutuskokei-
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luihin, huolehdittava kaikkien - myos muunkielisten j a -kulttuuristen - opetuksesta ja jatkuvan koulutuksen mahdoUisuuksista esim. vapaan sivistystyon jarjestqjen kanssa yhteistyossa. Vuonna 1996 lisattiin viela, etta kouluissa pitaisi huomioida myos sukupuolten
tasa-arvokysymykset.
Kulttuuri, vapaa-aika, liikunta ja virkistys -kysymyksia on kasitelty kaikissa ohjelmissa vaihtelevin korostuksin. Vuonna 1976 vaadittiin, etta kaikki julkista tukea saavat
kulttuurilaitokset oli otettava yhteiskunnan haltuun j a etta Helsinkiin oli perustettava
kultturilautakunta, jonka tehtavaksi tulisi kokonaisvaltaisen j a demokraattisen kulttuuripolitiikan toteuttaminen. Virkistysalueita vaadittiin lisaa. Vuonna 1980 esityksia
lisattiin huomattavasti kuten: kunnallisen elokuvatoiminnan aloittaminen, uusien kokoontumistilojen rakentaminen lahioihin, kirjastomaararahojen lisaaminen seka uusina kaapelitelevisiotoiminnan saaminen saman saannoston alaiseksi kuin muukin tv-toiminta j a
ystavyyskaupunkitoiminnan kulttuurivaihdon kehittaminen.
Vuonna 1984 todettiin vain, etta kulttuuripalveluita Helsingissa oli runsaasti, mutta ylivaha oli kaupallisella tarjonnalla j a siksi tuli kaupunkilaisten omaehtoisia kulttuuriharrastuksia tukea. Erillista liikunta j a virkistys -osaa ei vuonna 1984 ollut lainkaan.
Seuraavissa vaaleissa kiinnitettiin erikoisen paljon huomiota kapitalistisen maailman
tuottamiin ihmisia passivoiviin j a tajuntaa pehmittaviin tuotteisiin. TuoUoin valmisteilla
oUeiden teletoiminta-ja liikelaitoslakien pelattiin vievan sananvapauden peU<;astaan
varakkaiden oikeudeksi.
.
^
1990-luvun ohjelmissa saivat erityista huomiota kirjastot, joita esitettiin kulttuurin
monipuolisiksi keskuksiksi. Vuonna 1992 esitettiin kulttuurikasityksen laajentamista ja
konkretisoitiin nakemysta silla, etta vaadittiin nuorten tekemaUe kulttuurille j a kevyelle
musiikille tukea "siina missa oopperallekin". llmaisussa on nahtavissa ymmartamysta
uuden oopperatalon vastustajien esittamille nakemyksille, mutta ilmeisesti ei edes lamaaikana haluttu profiloitua ns. eliittikultturin vastustajana. Nelja vuotta myohemmin ohjelmassa esiinnyttiin maltillisen tasapuolisesti kaupungin kaikkien kulttuurilaitosten tukemisen puolesta.
Liikuntapuolella arvosteltiin sita, etta kilpaurheilu oli saanut ylikorostetun aseman.
Nuorisotoimintaan otettiin kantaa vuosina 1976 j a 1980 otsikoin "nuorison oikeuksien
puolesta" j a vaadittiin nuorille - vaikka nuorison ongelmat eivat ohjelmien mukaan oUeetkaan "erityisongehnia" - hsaa toimitUoja ja poliittisille nuorisojarjestoiUe tukea. Nelja
vuotta myohemmin vaadittiin nuorille myos lisaa mahdoUisuuksia vaikuttaa itseaan
koskeviin asioihin. Vuonna 1984 toistettiin samat vaatimukset tiivistetymmin. Uusi vaatimus oli: "lepakkoluolan kehittaminen nuorten monitoimitalona turvattava".
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Vuosien 1988 j a 1992 ohjelmissa ei ollut erityista nuoriso-osaa, tosin vuonna 1992 (ks.
myos edella kulttuuritoimessa) todettiin "mielekasta vapaa-aikaa" -luvussa, etta nuorisotyon muotoja oli kehitettava siten etta se tavoittaisi myos erityisryhmat (mm. koulunsa
keskeyttaneet j a muualta Helsinkiin muuttaneet) j a etta kaupungin oli taydennettava jarjestojen tekemaa nuorisotyota. Poliittisille nuorisojarjestoiUe ei enaa erikseen vaadittu
tukea. Vuonna 1996 oli luku "nuorille vaihtoehtoja", jonka paateemana oli nuorten syrjatymisen estaminen: vaadittiin mm. lisaa koulutusmahdollisuuksia j a tyopajatoiminnan
kehittamista.
Ulko-ja rauhanpolitiikkaan ei - jarkevaa kylla - puututtu vuoden 1976 ohjelmassa. Sita
vastoin vuonna 1980, tosin lyhyesti aivan ohjelma lopussa, todettiin "toimiessaan rauhan
ja kansojenvalisen ystavyyden puolesta..." j a nelja vuotta myohemmin teema laajennettiin
omaksi kohdakseen "Helsinki rauhaa rakentamassa", jossa esitettiin Helsingin j a SuomiNeuvostoliitto-seuran seka (kaiketi tasapuolisuuden vuoksi) kaupungin j a Pohjola Nordenin valisen yhteistyon kehittamista. Lisaksi Helsingin oli "tuettava rauhan- ym. Suomen
ulkopohtiikan linjaan tukeutuvia tapahtumia j a mielenosoituksia".
Ulko-ja rauhanpolitiikan osuus kasvoi edelleen vuonna 1988. Istuvaa hallitusta j a presidenttia arvosteltiin ankarasti passiivisuudesta j a liian matalasta profiilista ulkopolitiikassa
ja kehitysmaiden tukemisessa. Hallituksen vaitettiin oUeen aktiivinen vain kapitalististen
maiden taloudellisen yhdentymisen edistamisessa.
1990-luvun ohjehnissa ei otettu kantaa ulkopoliittisiin asioihin, mutta suhtauduttiin ^'
myonteisesti Helsingin kansainvalistymiseen j a vaadittiin, etta kaupungin oli kannettava
oma osuutensa pakolaisten sijoittamisessa. Kaupungin luontevina yhteistyosuuntina
pidettiin muuta Eurooppaa j a siella erityisesti Pietarin talousaluetta ja Baltiaa. Vuonna
1996 todettiin, etta vuoden 2000 kultturipaakaupunkius toi lisaa mahdoUisuuksia luoda
kultturisuhteita muihin eurooppalaisiin kaupunkeihin. Suhtautumisessa Euroopan integraatioon naytti tapahtuneen suunnan muutos verrattuna neljan vuoden takaiseen linjaan.
Maksu-ja tariffipoliittinen linja vuosina 1976-1988 oli peUcistaen se, etta vaadittiin siirtymista hike-ja teoUisuuslaitosten suosimisesta siihen, etta maksujen rasitus kohdistuisi
oikeudenmukaisesti eri tulonsaajaryhmiin. Vuosina 1984 j a 1988»vaadittiin kaupungin
kasvaneita kassavarantoja palvelutuotantoon. Veroayrin hinnan nostamista vastustettiin
ehdottomasti vuosina 1976-1988 (silla perusteella, etta kunnallisvero oh luonteeltaan
epaoikeudenmukainen) j a tilalle vaadittin lisaa valtion tukea erityisesti sosiaali- j a terveystoimeen. 1990-luvulla kiinnitettiin huomiota vahionapujen epaoikeudenmukaiseen jakoon. Katsottiin, etta paakaupunkiseudun asukkaiden varoja siirtyi liian paljon muualle
Suomeen. Suomessa harjoitettua aluepolitiikkaa siis arvosteltiin.
1992 todettiin, etta Vasemmistoliitto saattaisi harkita veroayrin nostoa, mikali se edesauttaisi palvelujen sailyttamista. Nelja vuotta myohemmin samaan ei oltu ainakaan suoraha
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kadelta valmiita. 1996 Helsingin Vasemmistoliitto esitti, etta kimnallisverojarjestelmaa
pitaisi kehittaa siten etta pienituloisten verotettavan tulon alarajaa nostettaisiin j a samalla
laskettaisiin palvelutuotannon arvolisaveroprosenttia. Tama parantaisi pienituloisten kulutusmahdollisuuksia, mika heijastuisi tyoUisyyden paranemiseen j a siten positiivisesti myos
kaupungin talouteen. TyoUisyyden paraneminen mahdolhstaisi jopa veroayrin alentamisen. Ohjelmassa huomautettiin, etta ayria oli jouduttu nostamaan edellisella valtuustokaudella kaksi pennia.
Kenen kanssa poliittista yhteistyota? Vuonna 1976 yhteistyota haettiin vain vasemmistovoimien kesken j a porvarienemmisto tuli "murtaa". Vuosina 1980 j a 1984 yhteistyopyrkimyksia laajennettiin keskustaan pain. Kokoomus haukuttiin rikkaiden suosijaksi
ja erityisesti vuonna 1984 todettiin, etta "kaupungin oikeistojohto on harjoittanut kovan
linjan ilaskivilais-thatcherilaista politiikkaa".
Vuonna 1988 ei esitetty minkaanlaista yhteistyopaamaraa, vaan ainoastaan valitettiin sita,
etta kapitalismi oli passivoinut tyolaisia "jopa vaaleihin osallistumisesta". Myos sita
"itkettiin", etta "vahaisten yhden asian sirpaleliikkeiden kasvu" oli vienyt tyovaenpuolueiden voimaa. Vihreiden kasvua ihneisesti pelattiin tosissaan. Eika pelko nayta oUeen
turha.
Vuonna 1992 esiinnyttiin "laajan yhteistyon puolesta" j a nelja vuotta myohenmiin koko
asiaa ei mainittu, mika tarkoitti ilmeisesti sita, etta yhteistyota oltiin valmiita tekemaan
asiapohjalta kaikkien ryhmien kanssa. Nain oli Helsingin (ja maailman) poliittinen ilmasto
muuttunut.
,

t

3.

O H J E L M I E N RAKENNE JA ESITYSTAPA

Vuosien 1976 j a 1980 ohjelmat olivat rakenteeltaan, esitystavaltaan j a myos pituudeltaan*
(17-sivuisia) samankaltaisia. Otsikot olivat lahes kauttaahaan samoja eika teemojen
esitysjarjestyksessa ollut juuri eroja ja asiat esitettiin paaosin vaatimuksina. KuvaUevaa j a
selostavaa tekstia oli vahan. Lahes ainoa ero naiden kahden ohjelman valilla oli se, etta
vuoden 1980 ohjelmassa esitettiin enemman tilastotietoja vaatimusten tueksi.
Vuoden 1984 ohjelma oli huomattavasti lyhyempi kuin edelliset, vain 7-sivuinen. Se oh
aivan kuin lyhennelma edellisista. Otsikotkin olivat lahes kauttaaltaan toteavia kuten
"asunto", "jatehuoho" j a "lasten paivahoito". Asiat muuten esitettiin edelleen vaatimuksina, mutta nyt nahtiin Helsingissa jopa hyviakin puolia. Taustaselostuksia oli viela
vahemman kuin vuosina 1976 j a 1980. TUastotietoja ei esitetty lainkaan. Kaikissa naissa
kolmessa oli teemat jaoteltu selkeasti kunnallispolitiikkaan sopiviksi kohdiksi.
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Vuoden 1988 ohjelma poikkesi edellisista rakenteeltaan j a ihnaisutavaltaankin (osin
sisalloltaankin) taysin. Tassa ohjelmassa edettiin kapitalismin yleisesta j a sen suomalaisen
ihniasun analyysista helsinkilaiseen kunnallispolitiikkaan, jossa esitetyt vaatimukset
sinansa eivat paljoa poikenneet kohnesta edellisesta ohjelmasta. Suomalaisessa
yhteiskunnassa eika Helsingissa nahty juuri mitaan hyvaa, ei ainakaan niin paljoa etta
kannattaisi erikseen mainita. Muut poliittiset ryhmatkin olivat vain ongelmien aiheuttajia.
Nakemykset esitettiin jota kuinkin jyrkalla tavalla jopa aika ajoin niin, etta syvalliseksi
analyysiksi tarkoitettu teksti muuttui julistukseksi. Tasta 12-sivuisesta ohjelmasta analyysiosa vei perati kahdeksan sivua.
Vuoden 1992 10-sivuinen ohjehna oli selkeasti rakennettu neljaan paakohtaan, jotka puolestaan oli jaettu useisiin alakohtiin. Ilmaisu oli selostavaa j a monet vaatimuksetkin
esitettiin maltillisesti kuten esimerkiksi "terveydenhuollon peruspalvelut sailytetaan maksuttomina" tai "kaupungin omaa terveydenhuollon organisaatiota tulee kehittaa niin, etta
se on kuntalaisille hinnaltaan edulhsinta".
Vuoden 1996 ohjelma oh tavallaan edelleen kehitelty painos neljan vuoden takaisesta
ohjelmasta, mutta rakennetta oli hieman tiivistetty, nyt kolmeen paakohtaan. Muuten
tekstia oli lisatty nelja liuskaa. Tyyliltaan viimeisin ohjelma oli selvasti "proosallisin".
Siina selvitettiin melko laajasti kulunutta lamakauden raskauttamaa valtuustokautta.
Pyrkimys laajaan poliittiseen yhteistyohon nakyi mahillisessa esitystavassakin (muita
poliittisia ryhmia ei arvosteltu) j a myos siina, kuinka lammoUa omaa kaupunkia kehuttiin:
"Helsingin Vasemmistoliitto haluaa olla rakentamassa hyvinvoivaa, viihtyisaa j a turval- ^
lista Helsinkia, jossa kaikilla on hyva elaa".
Erikoista on, etta yhdessakaan ohjelmassa ei ole tuotu korostetusti esille omia saavutuksia. Syyna tahan voi olla joko se, ettei saavutuksia ole tai kyse on ovelasta vaatimattomuudesta (vaatimattomuus kaunistaa).

YHTEENVETOA JA P A A T E L M I A
Onko Helsingin kansandemokraattien/vasemmistoliittolaisten kunnallisvaaliohjelmista
vuosilta 1976-1996 loydettavissa yhtenaista ns. suurta linjaa? Sisallolhsesti eraanlaisena
suurena linjana voitaneen pitaa asuntopoliittisten asioiden saamaa suurta painoa koko
kasiteltyna aikana. Pieni vaihtelu asuntoasioiden paikasta eri ohjehnissa ei muuta arviota.
Vasemmistoliiton aikana 1990-luvulla asuntopolitiikkaa kasiteltiin tyollisyys-, sosiaali-,
terveys-ja kulttuuriasioiden jalkeen, mutta teeman kasittely oh edelleen laajaa. Asuntopoliittinen linjakaan ei ole juuri muuttunut kahdenkymmenen vuoden aikana: esilla on
pidetty jatkuvasti vuokra-asuntojen rakentamista, mita on perusteltu asuntojen yleisen tarpeellisuuden ohella myos tyollisyydella.

18

Sosiaali-j a tervey spolitiikan sektorit ovat olleet tarkastelluissa ohjelmissa vahintaankin
"kakkossijalla", mika sopiikin hyvin ilmeisen yleiseen kasitykseen vasemmistolaisuudesta
j a mahtuu samalla emapuolueen - SKDL:n/Vasemmistoliiton - ideologiseen ihneeseen.
Vaikka yhdessakaan ohjelmassa ei puhutakaan varsinaisesti sosialismista tai sosialistisista
ratkaisuista, voitaneen esimerkkeina sosialistisesta ajattelusta pitaa mm. seuraavia esityksia tai vaatimuksia: terveydenhoito maksuttomaksi, sairaankuljetus kaupungin hoidettavaksi, terveydenhuollon j a koulutoimen kustannukset kokonaisuudessan valtiolle j a
kuntien valtionapuja korotettava. Valtion maksajan roolin korostaminen on perustunut (ja
perustuu) siihen, etta kunnallisverotusta on pidetty (ja pidetaan) valtionverotusta
epaoikeudenmukaisempana.
Sosialistiseen ajatteluun sopinee myos se, etta ohjelmissa kasitellaan muutenkin melko
laajasti valtion j a kuntien suhdetta.
Liikennepolitiikari sosialistineii linja ilmeni siina, etta ohjelmissa haluttiin kehittaa nimeomaan joukkohikennetta j a erityisesti raideliikennetta (jota varsinkin 1980-luvulla
alettiin perustella ymparistosyilla) j a siina, etta vaadittiin joukkoliikenteen hoitamisen siirtamista vahitellen kokonaan yhteiskunnalle. Tosin 1990-luvulla jalkimmaista vaatimusta
ei enaa esitetty, vaikka muutoin suhtauduttiin kriittisesti (siis ei taysin kieheisesti) eri
palvelumuotojen yksityistamiseen.
Kunnan veroayrin nostamista ohjelmissa yleensa vastustettiin, poikkeuksena on vain vuoden 1992 ohjelma, jossa veroayrin nostamiseen oltiin valmiita siina tapuksessa, ettei
muuten voida sailyttaa sosiaali- j a terveyspalvelujen tasoa. Valtion vaikeaa taloudellista
tilannetta ymmarrettiin: oli turha vaatia lisaa rahaa. Ehka Siperia oli opettanut? Muutoinkin voidaan sanoa, etta Vasemmistoliiton aikana tehdyt ohjelmat ovat realistisemmalla
pohjalla kuin aiemmat ohjehnat.
Tyollisyys oli painokkaimmin esilla vuoden 1976 ohjelmassa (ns. hatatilahallituksen aikana) j a ennen nakemattoman tyottomyyden ajan ohjelmissa 1990-luvulla. Vaatimukset
kohdistuivat seka oman kaupungin toimiin (lisaa rakentamista) etta valtion toimiin. On
mahdollista, etta tyoUisyyden saama vahainen huomio muissa ohjelmissa johtuu ainakin
osittain siita, etta asiaa pidettiin esilla emapuolueen taholta.
Ymparistopolitiikan osuus po. ohjelmissa lisaantyi hiljalleen koko tarkasteltavana olevana
ajanjaksona, lukuun ottamatta vuoden 1988 ohjehnaa, joka oli poikkeukseUinen muutenkin.
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Kasittelyt ohjelmat voidaan jakaa esitystapojensa j a -rakenteidensa ja myos osin
sisaltonsa puolesta kohneen osaan. Vuosien 1976, 1980 j a 1984 ohjelmat muistuttavat
hyvin paljon toisiaan kaikkien edella mainittujen nakokulmien kannaha. Vuoden 1984
ohjehna oli tosin suppein j a tavallaan kahden aiemman ohjelman yhteenveto.
Rauhan-ja ulkopohtiikan osuus kasvoi aina vuoteen 1988 asti. Vasemmistoliiton aikana
on kasitelty vain yleensa Helsingin kansainvalistymista, mutta myonteisessa mielessa.
Vuoden 1988 ohjelma muodostaa yksinaan oman kategoriansa. Se on tavallaan
"ideologisin", mutta samalla myos analyyttisin ohjelma. Se on myos ainoa, jossa kapitalistista yhteiskuntajarjestelmaa pidetaan vallitsevien ongehnien syyna lahtokohtaisesti.
Muissa ohjehnissa ei edes mainita sanaa kapitalismi.
Kolmanteen kategoriaan kuuluvat Vasemmistoliiton ajan ohjelmat, jotka poikkeavat aiemmista ohjelmista maltillisuudellaan (vaikka omat nakemykset hyvin pemstellaankin) j a
laajalla yhteistyohakuisuudellaan. Aiemmat ohjelmat olivat myos enemman vaatimuksia
esittavia kuin 1990-luvun ohjehnat, joissa asioiden taustoitus (selostavuus) on saanut
enemman sijaa.
Eras kiintoisa jatkotutkimuksen aihe oHsi po. ohjelmien suhde helsinkilaisten kansandemokraattien/vasemmistoliittolaisten kaytannon kunnallispolitiikkaan. Tassa tutkielmassa
tuorafc^ esille yksi tapaus 1990-luvulta, joUoin Helsingin Vasemmistoliitto muutti kantansa
Vuosaaren sataman rakentamiseen kielteisesta myonteiseksi. Mutta Vuosaari-ratkaismcln"
vain yksi tapaus j a siksi siita ei voi vetaa viela minkaanlaisia johtopaatoksia.
(j3^

LIITE
SKDL:n j a Vasemmistoliiton menestys kunnallisvaaleissa 1976-1996 Helsingissa
vuosi

aanimaara

%

paikat

aanestysaktiivisuus (%)

1976

51 055

17,7

15

74.6

1980

43 703

15,9

14

72.1

1984*

19 032

7,9

7

66.2

1988**

19 586

7,9

7

66.3

1992

22 185

8,5

7

66.4

1996

18 833

7,7

6

58.1

* SKP:n vahemmisto omana vaaliliittonaan (Demokraattinen vaihtoehto, Deva): 6 910
aanta, joUa 2,7 %:n kannatus j a kaksi paikkaa valtuustoon.
** Deva sai 6 515 aanta, joUa 2,6 %:n kannatus j a kaksi paikkaa.
^
Neljan muun suurimman (SDP, Kokoomus, R K P j a Vihreat) ryhman paikkaluvut
Helsingissa 1976-1996 (Helsingin valtuustoon valitaan yhteensa 85 valtuutettua)
vuosi

SDP

Kok.

RKP

Vihreat

1976

22

22

10

-

1980

23

28

7

-

1984

19

26

8

7

1988

21

27

8

7

1992

21

21

8

15

1996

21

24

8
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LAHTEET

A) Ensisijaiset lahteet
SKDL:n Helsingin piirijarjesto ry:n kunnallisvaaliohjelmat 1976-1988.
Helsingin Vasemmistohitto ry:n kunnallisvaaliohjelmat 1992-1996.
Helsingin Vasemmistoliitto ry:n syyspiirikokouksen poytakirja 18.11.1995.
B ) Apulahteet

V ^-c^'^^''^^
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