


PUOLUEHALLITUKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS 

2015 

Hyväksytty puoluevaltuustossa 19.3.2016 

 

        



Sisällysluettelo  

Toiminnan painopisteet vuonna 2015 2 .........................................................................
Järjestötoiminnan kehittäminen 2 ..............................................................................
Eduskuntavaalit 2015 3 ...........................................................................................
Vasemmistoliiton viestintä 2015 7 ..............................................................................

Yleistä 7 ..........................................................................................................
Ulkoinen ilme 7 ..................................................................................................
Kumppanit 8 .....................................................................................................
Viestinnän välineet  8 ..........................................................................................

Kuntapolitiikka 11 .................................................................................................
Annetut lausunnot 11 ...........................................................................................
Vasemmistoliiton valtuutetut Suomessa 11 .................................................................
Vasemmistoliiton edustajat toimielimissä 12 ...............................................................

Työelämäpolitiikka 13 .............................................................................................
Kansainvälinen toiminta 13 ......................................................................................
Euroopan parlamentissa Merja Kyllösen vastuut olivat poikkeuksellisen laajat. Kyllönen johti 
GUE/NGL:n työtä Liikenne- ja matkailuvaliokunnan lisäksi myös Ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa varsinaisen koordinaattorin äitiysloman sijaisena. ..
14 
Toimintavuoden keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa puolueen asemaa eurooppalaisessa 
vasemmistokentässä onnistuneiden eurovaalien jälkeen. Tässä onnistuttiin sekä Euroopan 
parlamentissa että Euroopan Vasemmistopuolueessa, jonka sihteeristön työhön poliittinen 
sihteeri Jussi Saramo osallistui. 14 .............................................................................
Vasemmistonaiset/Valtikka 14 ...................................................................................

Eduskuntavaalit 19.4.2015  14 ................................................................................
Puolueen tasa-arvotyön ja -koulutuksen toteuttaminen  14 .............................................
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa  15 ...................................................................
Tiedottaminen  15 ..............................................................................................
Paikallistoiminnan tuki  16 ....................................................................................
Kansainvälinen toiminta  16 ...................................................................................
Muu toiminta  16 ................................................................................................

Työskentely työryhmissä 16 ......................................................................................
Landsstyrelsen 17 ..................................................................................................
Hallinto ja talous 18 ...............................................................................................

Puoluevaltuusto 18 .............................................................................................
Puoluehallitus 20 ................................................................................................
Puoluetoimisto ja henkilöstö 24 ..............................................................................
Talous 25 .........................................................................................................
Talousjaosto ja tilintarkastajat 25 ...........................................................................
Jäsenet 26........................................................................................................

!  1



Toiminnan painopisteet vuonna 2015 
Vasemmistoliiton toiminta vuonna 2015 keskittyi alkuvuodesta 
eduskuntavaaleihin. Vaaleihin osallistuttiin täysillä ehdokaslistoilla. 
Ehdokkaita oli 216, heistä naisia 93 ja miehiä 123.  

Vaalikampanja oli monipuolinen ja keräsi kiitosta. Hyvästä kampanjoinnista ja 
gallupeista huolimatta Vasemmistoliitto menetti kaksi kansanedustajapaikkaa 
ja talouden sopeutustoimet jouduttiin käynnistämään välittömästi vaalien 
jälkeen. 

Viestinnän painopisteitä vuonna 2015 olivat eduskuntavaalit ja ehdokkaiden 
tukeminen, sosiaalisen median käytön parantaminen ja näkyminen 
valikoiduissa kesätapahtumissa. 

Järjestötoiminnassa painopiste oli Vasemmistoliiton, Vasemmistofoorumin ja 
KSL:n yhteistoiminnan parantaminen sekä ryhtyä kehittämään puolueen 
toimintaa strategisemmaksi. 

Kuntapolitiikassa painopisteenä oli seurata ja vaikuttaa sote-ratkaisuun ja 
maakuntahallinnon valmisteluun. Lisäksi aloitettiin valmistautuminen vuonna 
2017 pidettäviin kuntavaaleihin. 

Vuonna 2015 aloitettiin valmistautuminen vuoden 2016 puoluekokoukseen. 

Järjestötoiminnan kehittäminen 

Vuoden 2015 pääpainopisteinä oli kehittää puolueen sisäistä keskustelua, 
poliittista viestintää ulospäin hyödyntäen mm. sosiaalista mediaa sekä 
panostaa jäsenhankintaan ja jäsenrakenteen uudistamiseen. 

Järjestö- ja kunnallissihteeri vieraili piirikokouksissa ja paikallisjärjestöissä 
keskustellen aktiivien kanssa puoluetoiminnan ja organisaation 
kehittämisestä, uusien jäsenten hankkimisesta ja toimintaan mukaan 
aktivoinnista. 

Puolue järjesti yhteistyössä KSL:n kanssa elokuussa perinteisen 
puoluehallituksen, Valtikan, työntekijöiden ja piiripuheenjohtajien 
yhteisseminaarin Espoossa Siikarannassa. Tilaisuudessa käytiin läpi kevään 
eduskuntavaaleja ja piirien arvioita siitä, miten vaalikampanja onnistui ja 
toteutettiin. Tarkasteltiin puolueen jäsenmäärää ja jäsenrakennetta. Ryhdyttiin 
valmistautumaan kuntavaaleihin, jotka tuon hetken tiedon mukaan oli 
tarkoitus pitää huhtikuussa 2017. Työryhmissä pohdittiin puoluetoiminnan 
uudistamista. 

Syksyn 2015 aikana valmisteltiin keväällä 2016 järjestettävä neuvoa-antava 
jäsenäänestys puolueen puheenjohtajasta. 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Syksyllä 2015 aloitettiin myös puoluestrategian valmistelu ja toiminnan sekä 
sen suunnittelun kehittäminen strategisempaan suuntaan analysoiden mm. 
puolueen heikkouksia, vahvuuksia ja mahdollisuuksia. 

Vuoden aikana kiinnitettiin huomiota jäsenten hankintaan. Vuoden 2015 
aikana (pääosin syystalvella) puolueeseen liittyi 1060 uutta jäsentä. Näistä 
15–30 vuotiaita oli noin 20 %. Uusien jäsenten sukupuolijakauma on 50/50. 
Uusien jäsenten määrä on prosentuaalisesti suuri suhteutettuna puolueen 
jäsenten kokonaismäärään. 

Eduskuntaryhmässä siirryttiin kesän jälkeen niin sanottuun 
ryhmäkansliamalliin. Puoluetoimiston ja eduskuntaryhmän välistä yhteistyötä 
kehitettiin mm. parantamalla yhteydenpitoa ja yhteistyötä tiedottamisen 
osalta. 

Kokonaisuudessaan vuoden aikana parannettiin Vasemmistoliiton, KSL:n ja 
Vasemmistofoorumin yhteistoimintaa. 

Eduskuntavaalit 2015 
Vasemmistoliiton eduskuntavaalikampanjan suunnittelu aloitettiin välittömästi 
eurovaalien jälkeen kesällä 2014. Puolueen vaalikampanjan pääpiirteet lyötiin 
lukkoon loppuvuodesta 2014, ja kampanjasuunnittelun hiomista jatkettiin 
vuoden 2015 puolella. Puolueen yksiselitteinen vaalitavoite oli lisätä 
kannatusta ja kansanedustajien määrää.  

Kampanjan poliittiset sisällöt linjattiin puoluevaltuuston kokouksessa 22.–
23.11.2014, jolloin hyväksyttiin puolueen vaaliohjelma. Ohjelman pohjana oli 
mm. työryhmien työstämiä, kunkin työryhmän aihepiiriä koskettavia 
dokumentteja. Vaaliohjelmasta valittiin puolueen vaalikärjet puoluevaltuuston 
kokouksessa 7.3.2015.  

Eduskuntavaalikampanjointi rahoitettiin säästöillä sekä järjestämällä 
edellisvuosien tapaan vaaliarpajaiset. Yksittäisillä ehdokkailla oli 
mahdollisuus kerätä vaalitukea henkilökohtaisella viitenumerolla puolueen 
tilin kautta. Puolueen vaalibudjetti käytettiin ehdokkaiden ja piirien 
tukemiseen. Vaaleihin käytettiin kokonaisuudessaan 720.000 €.  

Puolueen vaalikampanjan toteuttamisen koordinoimisesta, aikatauluista ja 
materiaalitilauksista vastasivat ensisijaisesti puoluetoimiston viestintätiimi eli 
tiedottaja, vaalikoordinaattori sekä jäsen- ja tiedotussihteeri. Puolueen 
työvaliokunta toimi vaalikampanjoinnin ohjaustyöryhmänä. 

Vasemmistoliiton vaaliviestinnän ensisijainen tarkoitus oli tukea ehdokkaiden 
kampanjointia. Vaaliviestintä voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. 
Sisäinen viestintä tarkoitti yhteydenpitoa puoluetoimiston, piirien ja 
ehdokkaiden välillä. Tätä varten otettiin käyttöön sähköpostilistoja, ehdokkaan 
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uutiskirje, ehdokkaiden ja tukiryhmäläisten suljettu Facebook-ryhmä sekä 
Vasextra- sivusto. 

Ulkoiseen viestintään kuuluivat puolueen vaalisivut, vaalilehti, 
ulkomainoskampanja, lehti-ilmoittelu, kampanjointi sosiaalisessa mediassa, 
esitteet sekä vaalijulisteet. 

Loppuvuodesta 2014 päivitetty vaali-ilme oli jatkoa puolueen eurovaali-
ulkoasulle. Ilmeellä tehtiin taittopohja sekä elementeistä helposti käytettäviä 
jpg-kuvia, joita ehdokkaat saivat käyttöönsä Vasextra-sivustolta. 

Vasextra toimi kampanjatuen työkaluna. Sivustolta löytyi muun muassa 
politiikan taustapapereita ja konkreettisia neuvoja kampanjoinnin tueksi. 
Ehdokkaat ja tukiryhmät pystyivät halutessaan tilaamaan verkon kautta 
vaalimateriaaleja i-Printin vaalikanava-palvelun avulla, joka otettiin käyttöön 
Vasextrassa kevättalvella 2015. 

Ehdokkaiden tiedonsaannin helpottamiseksi loppuvuodesta 2014 alettiin 
lähettää sähköpostitse ehdokkaille suunnattua uutiskirjettä, jossa kerrottiin 
ajankohtaiset tapahtumat ja asiat. 
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Puoluetoimiston viestintä toteutti eduskuntavaalikampanjan yhteiset 
materiaalit graafikko Matias Putuksen ja mainostoimisto Banzain kanssa. 
Eduskuntavaaleihin tehtiin yleisjuliste, joka kiteytti vaaliteeman ja -ilmeen. 
Ehdokasjulisteessa esiteltiin kunkin vaalipiirin ehdokkaat. Julisteet painoi 
painotalo Lönnberg. 

Puolue tuotti kaikille piireille vaalilehden, joka painettiin helmikuun alussa. 
Lehden painoi SLY-lehtipainot Oy. Samaan aikaan lehden kanssa ajoittui 
puoluejohdon ns. Roadshow- kiertue. Puheenjohtaja ja puoluesihteeri veivät 
maistiaiset painotuoreesta vaalilehdestä jokaiseen vaalipiiriin kiertäen 
Suomen pakettiautolla neljän päivän aikana.  

Puoluetoimisto tuotti lehteen taittopohjan ja valtakunnallisen osion, piirit 
tekivät piirikohtaisen osion, jossa esiteltiin piirin vaaliteemat ja ehdokkaat. 
Lehdessä keskiössä olivat ehdokkaat, ja vaaliteemat esiteltiin ehdokkaiden 
kautta.  

Puolueen valtakunnallinen ulkomainoskampanja ajoittui viikoille 15 ja 16 
huhtikuussa 2015, ja se kattoi koko maan suurimmat kaupungit. 
Ulkomainoskampanja toteutettiin Clear Chanel ja JCDecaux –
mainostoimistojen kautta ja sen julisteet suunnitteli graafikko Matias Putus. 

Puolue käytti vaalimainonnassaan pääosin printtimediaa ja verkkoa. 
Vaaliviikonloppuna toteutettiin ilmoituskampanja maan suurimmissa lehdissä 
ja maakuntalehdissä.  

Vaalikampanjaa käytiin sosiaalisessa mediassa, muun muassa puolueen 
Facebook-, Twitter- ja Instagram- tilien kautta. Some-kampanjaa tehtiin 
puolueen sosiaalisen median ja verkkomarkkinoinnin strategian pohjalta. 
Some-kampanjan tukena työskenteli vaaleja edeltävät viimeiset viikot 
graafikko Janne Nurmi. 

Verkkomarkkinoinnin osalta vaalikampanjan toteutus alkoi vaalien viimeisillä 
viikoilla kestäen vaalipäivään saakka. Verkkokampanjoinnissa käytettiin 
eurovaalien tapaan kohdennettua viestintää.  

Vaalityön tukemiseksi tehtiin puolueen sosiaalisen median ja 
verkkomarkkinoinnin strategian pohjalta kohderyhmä- ja teematutkimusta, 
jonka tarkoitus oli muun muassa tutkia vaaliteemoihin liittyviä hakusanoja 
käyttämällä Google hakuvolyymeja ja -trendejä. Puolueen sosiaalisen median 
ja verkkomarkkinoinnin strategian toteutti Into Group. 

Puolueen vaalisivut aukesivat maaliskuussa 2015 osoitteessa 
vaalit.vasemmisto.fi. Sivuilla esiteltiin ehdokkaat ja keskeiset vaaliteemat. 
Myös piirien vaalilehdet olivat sivuilla luettavissa Issuu -palvelun kautta.  
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Myös ehdokkaille tarjottiin mahdollisuus tehdä omat, puolueen vaali-ilmeen 
mukaiset vaalisivut Vasemmiston valmiiseen vaalisivupohjaan. Vaalisivujen 
teon apuna oli katsottavissa ohjevideo.  

Vaalin tulokset 

Äänestysprosentti 2015 (kotimaan) 70,1 % 

Äänestysprosentti 2011 70,5 % 

Äänestysprosentti 2007 67,9 % 

  

Eduskuntavaalit olivat vasemmistolle suuri pettymys, kun lupaavat gallupit ja 
kentältä tullut noste vaihtuivat vaali-iltana kahden paikan menetykseen ja vain 
7,1 prosentin kannatukseen.  

Vaalitulosten positiivisia puolia oli se, että Vasemmistoliiton listalla naiset, 
etenkin nuoret naiset, menestyivät.  

Vasemmistoliiton kansanedustajiksi valitut 

Li Andersson 
Paavo Arhinmäki 
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Katja Hänninen 
Anna Kontula 
Annika Lapintie 
Silvia Modig 
Markus Mustajärvi 
Jari Myllykoski 
Aino-Kaisa Pekonen 
Hanna Sarkkinen 
Matti Semi 
Kari Uotila 

Vasemmiston suurin ääniharava Li Andersson sai maan seitsemänneksi 
suurimman äänipotin (15 071 ääntä) jättäen taakseen monia kokeneempia 
nimiä. 

Vasemmistoliiton viestintä 2015 

Yleistä 
Vasemmistoliiton viestinnän isoin haaste vuonna 2015 olivat eduskuntavaalit. 
Vaalitappion jälkeiset talouden sopeutustoimet, irtisanomiset ja lomautukset 
vähensivät entisestään viestinnän resursseja ja työaikaa. Näistä syistä eräitä 
vuodelle 2015 suunniteltuja asioita jäi tekemättä, mm. yleisesitteen päivitys ja 
käännökset eri kielille sekä niiden painatus, osastosivujen uudistaminen 
puolueen ja piirien sivujen tavoin sekä esittelyvideon viimeistely. Talouden 
sopeutustoimien seurauksena tiedotukselle ei enää entiseen tapaan 
budjetoida 1,5 henkilöä, vaan tiedotussihteerin osuus käytetään 
naistoimintaan ja tiedotuksen toteutuksesta vastaa toimistolla vain tiedottaja. 

Ulkoinen ilme 
Vasemmistoliiton viestinnän ulkoiset elementit säilytettiin ennallaan. Puolueen 
virallisen nimen Vasemmistoliitto rinnalla on vakiintunut vaihtoehtoiseksi 
nimeksi Vasemmisto. Virallista nimeä käytetään yleensä teksteissä 
puhuttaessa puolueesta ensimmäisen kerran ja jatkossa voidaan käyttää 
lyhempää markkinointinimeä toiston välttämiseksi. Myös mediassa on nimi 
Vasemmisto osittain vakiintunut. käytetään tiedotuksessa ja viestinnässä 
nimeä Vasemmisto. 

Vasemmiston logossa alun perin ollut slogan ”Rikkautta jolla on arvoa”, on 
vähitellen jäänyt syrjään. Logosta suositellaan käytettäväksi nykyisin muotoa 
Vasemmisto – vänstern. 
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Eduskuntavaaleihin luotiin eurovaalikampanjan pohjalta samantyylinen ilme, 
jonka elementit olivat käytössä vaalimainonnassa. 

Kumppanit 
Viestinnässä jatkettiin yhteistyötä luotettaviksi koettujen kumppaneiden 
kanssa. Rutiinitaitot ja isommat taittopäivitykset tilattiin mainostoimisto 
Banzailta. Jäsenlehden ulkoisesta ilmeestä vastasi Anna Kalso. 
Mediatoimisto Aegis Media Finlandin kanssa toteutettiin vaali-
ilmoituskampanja sanomalehdissä.  

Verkkosivujen kehityksessä kumppaneina jatkoivat strategiatoimisto B8 
Helsinki Oy ja somemarkkinoinnissa IntoGroup. 

Viestintäyhteistyötä eduskuntaryhmän kanssa toteutettiin alkuvuodesta 
monijäsenisessä viestintäryhmässä, johon kuului puoluetoimiston tiedottaja ja 
tiedotussihteeri, eduskunta-avustajia, vaalityöntekijä, eduskuntaryhmän 
tiedottaja ja europarlamentaarikko Kyllösen tiedotusvastaava. 

Vaalien jälkeen ryhmäkansliamalliin järjestäytyneen eduskuntaryhmän kanssa 
toteutettiin erityisesti sosiaalisen median viestintää. 

Kumppaneina jatkoivat myös työväenlehdet, joista supistusten jälkeen 
Kansan Uutiset muodostui pääkumppaniksi. Kansan Uutisten 
verkkouudistusta tehtiin yhdessä kesän 2015 aikana. KU:n verkkosivujen 
uutisvirtaan saatiin suorana syötteenä puolueen uutiset ja tiedotteet. 

Tiedotteita joukkotiedotusvälineille lähetettiin noin kerran kuukaudessa, 
lähinnä puoluehallituksen kuukausittaisista kokouksista sekä 
puoluevaltuuston kokouksista.  

Viestinnän välineet  
Verkkosivut 

Vasemmistoliiton kotisivu vasemmisto.fi on ensisijainen tiedotuksen 
sähköinen väline, josta puolueen uutiset, yhteystiedot, ohjelmat ja 
mediakuvat ovat saatavilla. 

Muita Vasemmiston omistamia domaineja ovat mm. puoluekokous.fi ja 
vaikuta.org. 

Puolue ylläpitää kampanja- ja materiaalisivusto Vasextraa, jonka kautta 
levitetään puolueen materiaalia osastojen, kunnallisjärjestöjen, kunnallisten 
luottamushenkilöiden, ehdokkaiden sekä kaikkien puoleen aktiivien käyttöön. 
Vasextrassa julkaistaan kampanjakohtaisia tietopaketteja. Vuonna 2015 
kerättiin Eduskuntavaalit-osaan kaikki kampanjoinnissa tarvittava tieto. 
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Sosiaalinen media 

Sosiaalisen median hyödyntäminen tiedotuksessa kasvoi merkittävästi 
vuonna 2015. Eduskuntavaalien aikaan toteutettiin some-kampanja 
Facebookissa IntoGroupin avulla. Eduskuntaryhmän ja muutaman 
vapaaehtoisen avulla on eri tapahtumista ja uutisista voitu tehdä nopeasti 
julkaisuja Facebookiin. Mm. syksyn hallituksen leikkauksia kritisoineista 
mielenosoituksista sekä kansanedustajien esityksistä tehtiin tiheästi nostoja. 
Myös uutiskirjeen saatteeksi teki eduskuntaryhmän tiedotus nostoja, joissa 
kerrottiin lyhyesti kansanedustajiemme viikon aloitteista ja puheenvuoroista. 

Myös Twitter-foorumin päivityksessä avusti säännöllisesti kourallinen 
vapaaehtoisia. 

Jäsenlehti 

Jäsenlehti julkaistiin vuoden 2015 aikana kolme kertaa yhteistyössä 
eduskuntaryhmän ja Vasemmiston EU-tiedotuksen kanssa. Yksi numeroista 
oli eduskuntavaalien teemalehti, kesänumero julkaistiin ennen lomakauden 
alkua ja viimeinen joulukuun alussa. 

Jäsenlehden kuluja pystyttiin jonkin verran tasaamaan ilmoitusmyynnillä. 
Lehden sisällössä jatkoivat vakinaiset osiot Politiikassa nyt, Kulttuuri, Meidän 
meppi ja Terveisiä maailmalta. 

Uutiskirje 

Perjantaisin ilmestyvällä uutiskirjeellä kerrotaan puolueen ja 
eduskuntaryhmän uutisia. Uutiskirje toimitetaan myös yhdessä 
eduskuntaryhmän ja EU-tiedotuksen kanssa. Uutiskirjeen materiaaleihin 
lisätään alueellista näkökulmaa piirien tiedotteiden ja uutisten avulla. 
Uutiskirjeeseen tuotettiin banneripaikka, jossa yhteistyökumppanit voivat 
tukea toimintaa ilmoituksin. 

Mediaseuranta 

Syksyllä 2015 puoluetoimisto ja eduskuntaryhmä tilasivat Defcomb-yhtiöltä 
mediaseurantasovelluksen. Seuranta kartoittaa kaiken verkossa 
Vasemmistoliittoon liittyvän uutisoinnin ja mahdollistaa myös erilaisten 
teemojen kohdistuksen.Raportointi tapahtuu sähköpostilla. Seuranta 
kustannetaan ryhmäkanslian budjetista. 

Painettu materiaali 

Puolueen printtimediatiedottaminen tapahtui pääasiassa jäsenlehden ja 
jäsenkirjeen avulla. Vaalikampanjan aikana tuotettiin julisteita ja esitteitä. 
Puolueen tulevaisuuden visio Punavihreä tulevaisuus, Den rödgröna 
framtiden painettiin suomeksi ja ruotsiksi.  
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Puolueen viestintä tuotti perinteisen vuosikalenterin, joka jaettiin jäsenille ja 
työväenlehtiperheen tilaajille. Vuoden 2016 kalenterin kuvat olivat 
kansainvälisestikin palkitun valokuvaaja Meeri Koutaniemen ottamia ja ne 
käsittelivät ihmisen arkea eri kulttuureissa. Kalenterin tuotot (kalenterimaksu 
20 € on vastaanottajille vapaaehtoinen) ohjataan puoluekokouskustannusten 
kattamiseen. 

Videot ja animaatiot 

Puoluevaltuuston kokoukset videoitiin ja niitä saattoi katsella myös suorina 
nettilähetyksinä. Videoinnin toteutti osuuskunta Punainen Vaara. 

Eduskuntaryhmä julkaisi kansanedustajien videoklipit, jotka koskivat 
hallituksen talouspolitiikkaa. Tallenteet näkyvät puolueen Facebook-sivulla. 
Puolueella on käytössä oma YouTube-tili, johon videoinnit tallennetaan. 

Tapahtumat ja tapahtumamarkkinointi 

Vasemmistoliiton 25-vuotispäivää vastaanotettiin Helsingissä Vartiokylän 
työväentalolla 2.5.. Juhlassa päätoimittaja Sirpa Puhakka kertasi puolueen 
historiaa kirjansa Vasemmistoliiton synty avulla. Kirjaa ja historiaa 
kommentoivat mm. Sakari Hänninen, Outi Ojala ja Jarmo Lindén. 
Juhlapuheen piti kansanedustaja Hanna Sarkkinen. Kulttuurista vastasi 
runoilija Aulikki Oksanen yhdessä Vuokko Hovatan ja Zarkus Poussan 
kanssa. 

Vasemmistoliitto osallistui Porin SuomiAreenan puoluetuntiin kaupungin 
puiston Purje-lavalla. Etukäteen nettikyselyllä kerättyihin kysymyksiin sekä 
yleisön paikan päällä esittämiin vastasivat Paavo Arhinmäki, Martti Korhonen, 
Li Andersson ja Jari Myllykoski. Juontajana oli toimittaja Julle Kallio. Purje-
lavan tilaisuus keräsi yleisöpaikat täyteen. 

Puolue sponsoroi Valkeakosken Työväen musiikkijuhlilla kahta artistia: Jarkko 
Martikainen ja Luotetut miehet –yhtyeen konserttia sekä räppäri Mercedes 
Bentson esiintymistä. Puolueen teltalla oli arvontaa ja tarjoilua, Kansan 
Uutiset jakoi Viikkolehteä. 

Vasemmistoliitto näkyi myös Helsingin Maailma kylässä –festivaaleilla sekä 
Pride-kulkueessa. 

Joulukuussa puolue järjesti kannattajille ja yhteistyökumppaneille perinteisen 
glögitilaisuuden yhdessä Yrjö Sirolan Säätiön, Vasemmistonaisten, KSL:n ja 
Vasemmistofoorumin kanssa.  
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Kuntapolitiikka 
Vuoden 2015 aikana kuntapolitiikka valtakunnallisella tasolla keskittyi 
erityisesti sote-ratkaisuun ja maakunnallisten itsehallintoalueiden 
muodostamiseen. 

Kuntapäättäjien suuntaan tapahtuvaa viestintää kehitettiin. Facebookiin 
perustettiin suljettu ryhmä ”Vasemmiston kuntavaikuttajat” sekä ryhdyttiin 
lähettämään sähköpostitse kuntapäättäjille tarkoitettua kuntakirjettä. Viesti 
lähetetään tilanteen mukaan muutaman kerran vuodessa.  

Vuoden lopussa toteutettiin nopea sosiaaliseen mediaan keskittyvä kampanja 
subjektiivisen päivähoito-oikeuden puolesta. Kampanjassa opeteltiin jatkoa 
varten nopeita ja helposti toteutettavia yksittäisiin aiheisiin keskittyviä 
teemakampanjoita. 

Vasemmistoliitto järjesti vasemmistolaisille kuntapäättäjille suunnatun 
Kuntafoorumin Seinäjoella 3.-4.10.2015. Kuntafoorumin tavoitteena oli koota 
yhteen vasemmistolaiset kuntavaikuttajat, verkostoitua sekä saada 
Vasemmiston kuntapolitiikkaan ryhtiä ja terävyyttä. Kuntafoorumissa aloitettiin 
valmistautuminen kevään 2017 kuntavaaleihin. 
 
Kuntafoorumissa käsiteltiin mm. uuden hallitusohjelman vaikutuksia kuntien 
palveluihin ja velvoitteisiin, SOTE-ratkaisua sekä kuntapalvelujen ulkoistusten 
vaikutuksia palveluiden laatuun sekä työntekijöiden asemaan. 
Kuntafoorumissa vieraili perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula ja 
seminaariin osallistui noin 150 Vasemmistoliiton kuntavaikuttajaa. 

Annetut lausunnot 
Kuntapolitiikkaa koskien Vasemmistoliitto antoi vuoden aikana lausuntona 
seuraaviin teemoihin: 

- Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta 
hallituksen esitysluonnoksesta  

- Lausunto metropolihallinnosta 

Lisäksi Vasemmistoliitto esitti oman mallinsa kunta- ja aluehallinnon 
uudistamiseksi. Mallissa puolue esitti siirtymistä kolmiportaiseen hallintoon, 
jonka tasot olisivat 1. valtio, 2. demokraattinen aluehallinto ja 3. kunta. 

Vasemmistoliiton valtuutetut Suomessa 
Vuonna 2014 Suomessa oli 317 kuntaa. Vasemmistoliiton valtuutettuja näissä 
oli noin 640, eli keskimäärin noin 2 valtuutettua kuntaa kohden. 
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Vasemmistoliiton edustajat eri kuntayhteisöissä ovat hoitaneet tehtäviään 
aktiivisesti. Näitä yhteisöjä ovat mm. Kuntaliitto, Kuntien Eläkevakuutus – 
KEVA, KT Kuntatyönantajat, Kuntien takauskeskus ja Satamaliitto. 

Vasemmistoliiton edustajat toimielimissä 
Kuntaliiton valtuusto 
Minttu Sillanpää, Vantaa  (Pekka Järvinen, Lahti) 
Pertti Keränen, Tervola  (Mirja Minkkinen, Konnevesi) 
Kirsti Puurunen, Iisalmi  (Sari Kyllönen, Kajaani) 
Jarmo Ittonen, Pietarsaari  (Jerry Träskelin, Loviisa) 
Kari Yksjärvi, Jyväskylä  (Taina Lehto, Vaasa) 
Minna Minkkinen, Tampere  (Johannes Yrttiaho, Turku) 

Kuntaliiton hallitus 
Martti Korhonen, Oulu  (Sirpa Puhakka, Helsinki) 

KEVA:n valtuuskunta 
Aki Räisänen   (Maija Jakka) 
Pia Sääski   (Jorma Liukkonen) 

KT Kuntatyönantajat, valtuuskunta 
Aulis Laaksonen, Pori  (Riitta Pitkänen, Oulu) 

KEVA:n hallitus 
Harri Virta    (Oili Heino) 

Pienten kuntien neuvottelukunta 
Hannu Oikarinen   (Merja-Liisa Seppänen) 

Ruotsinkielinen neuvottelukunta 
Nina Söderlund   (Joonas Leppänen) 

Euroopan unionin Alueiden komitea 
(ei varsinaista jäsentä)  (Veikko Kumpumäki) 

Euroopan Neuvoston Paikallis- ja Aluehallintokongressissa 
(ei varsinaista jäsentä)  (Sari Janatuinen) 

Kuntien takauskeskus 
Pekka Heikkinen   (Eila Viljakainen) 

Satamaliiton hallitus 
Reijo Viitala 
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Työelämäpolitiikka 
Ay-valtuuskunnan toiminnan keskiössä olivat kevään eduskuntavaaleihin 
valmistautuminen. Tässä hyödynnettiin mm. Hyvää työelämää kohti- 
asiakirjaa.  
Eduskuntavaalien jälkeen muodostettu Sipilän porvarihallitus on 
muuttamassa työlainsäädäntöä radikaalilla ja ennen kokemattomalla tavalla. 
Sipilän hallituksen tavoitteena on nykyisen työehtosopimusjärjestelmän 
romuttaminen pakkolaeilla ja paikallisen sopimisen nimissä tapahtuvalla 
työnantajan yksinvallan lisäämisellä. Tätä hallituksen tavoitetta on pyritty 
vastustamaan eri tavoin mm. mielenilmaisuin. Sipilän porvarihallituksen 
toimet heikentävät mm. tasa-arvoa, työttömyysturvaa ja 
aikuiskoulutusmahdollisuuksia.  
Ay-valtuuskunnan edustajia on osallistunut mm. Vanun ja eri liittojen 
vasemmistotyhmien tilaisuuksiin. Vasemmiston ay-työntekijätapaaminen 
järjestettiin KSL:n kanssa 3.11.2015. Uuden keskusjärjestön valmistelu on 
ollut myös ay-valtuuskunnan asialistalla. 

Kansainvälinen toiminta 
Lähimpiä ulkomaisia yhteistyökumppaneita olivat Pohjoismaiden punavihreän 
allianssin (NGLA), Euroopan Vasemmistopuolueen (EL) sekä Euroopan 
yhtyneen vasemmiston ja Pohjoismaiden vihreän vasemmiston (GUE/NGL) 
jäsenpuolueet. Myös muihin Vasemmistoliittoa aatteellisesti lähellä oleviin 
puolueisiin ja järjestöihin ylläpidettiin suhteita. 

Vasemmistoliitto osallistui aktiivisesti Euroopan Vasemmistopuolueen 
toimintaan. Europarlamentaarikkojen, kansallisten parlamenttien jäsenten 
sekä alueellisten päättäjien suurtapaaminen ParlaCon järjestettiin 16.–17.8. 
Helsingissä eduskunnan lisärakennuksessa. Tapaamisessa keskityttiin 
vasemmiston strategioihin ja vallankäyttöön, sekä turvapaikanhakijoiden 
lisääntymiseen ja pakolaispolitiikkaan. Alustukset kuultiin myös Suomen 
koulutusjärjestelmästä sekä TTIP-sopimuksen tilanteesta. Vasemmistoliitto 
järjesti ParlaConin ohessa myös EL:n sihteeristön kokouksen. EL:n 
kesäyliopistoon Tšekin tasavallassa osallistui yhdeksän 
vasemmistoliittolaista. 

Puheenjohtaja Paavo Arhinmäki osallistui kutsuttuna sekä Kreikan 
vaalikampanjointiin että Kreikan ja Espanjan vaalivalvojaisiin. 
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Euroopan parlamentissa Merja Kyllösen vastuut olivat poikkeuksellisen laajat. 
Kyllönen johti GUE/NGL:n työtä Liikenne- ja matkailuvaliokunnan lisäksi 
myös Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnassa varsinaisen koordinaattorin äitiysloman sijaisena. 

Toimintavuoden keskeisenä tavoitteena oli vahvistaa puolueen asemaa 
eurooppalaisessa vasemmistokentässä onnistuneiden eurovaalien jälkeen. 
Tässä onnistuttiin sekä Euroopan parlamentissa että Euroopan 
Vasemmistopuolueessa, jonka sihteeristön työhön poliittinen sihteeri Jussi 
Saramo osallistui. 

Vasemmistonaiset/Valtikka 
Vasemmistonaisten valtakunnallista toimintaa koordinoi ja ohjasi 24-jäseninen 
hallitus eli Valtikka. Valtikka kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Valtikan 
työvaliokunta, Työhanska, valmisteli Valtikan kokoukset sekä muut sille 
annetut tehtävät.  

Pitkäaikainen naispoliittinen sihteeri Lena Paju jäi eläkkeelle toimintavuoden 
lopussa. 1.1.2016 lähtien Vasemmistonaisten puolipäiväiseksi työntekijäksi 
nimettiin Silla Kakkola.  

Eduskuntavaalit 19.4.2015  
Vasemmistonaiset teki ehdokkaiden tueksi vaaliohjelman, järjesti 
tammikuussa Helsingissä vaalifeminaarin ja helmikuussa Jyväskylässä 
kampanja-avajaiset, tuotti esitteen, vaali-Pippurin, lehtimainoksia ja graafisia 
elementtejä sekä Facebook-mainoksia. Lisäksi toiminta- ja ehdokasryhmille 
myönnettiin hakemuksia vastaan toimintarahaa ehdokkaiden yhteistä 
vaalityötä varten.  

Vasemmistonaisten tavoitteet toteutuivat ehdokkaiden, äänimääräosuuksien 
sekä valittujen kansanedustajien sukupuolijakauman suhteen mutta 
tavoitteista tärkein eli vaalivoitto ei toteutunut. Vaalityöstä ja -tuloksesta on 
tehty erillinen raportti.  

Vaalien jälkeen ryhdyttiin valmistautumaan vaalitappion aiheuttamaan 
puoluetuen pienentymiseen. Osana valmistautumista aloitettiin 
Vasemmistonaisten strategiatyö.  

Puolueen tasa-arvotyön ja -koulutuksen toteuttaminen  
Valtikka nimesi edustajansa puoluevaltuuston kokouksiin, minkä lisäksi 
seitsemän valtikkalaista on puoluevaltuustossa varsinaisena tai 
varajäsenenä. Vasemmistonaisten puhenainen osallistui puoluehallituksen 
kokouksiin.  
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Tasa-arvokoulutus ei vuoden aikana edennyt.  

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa  
Toimintavuonna Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i 
Samarbete NYTKIS ry:n puheenjohtajajärjestönä toimi Vihreät naiset. 
Hallituksen varsinaisena jäsenenä toimi Lena Paju ja varajäsenenä Saila 
Ruuth.  

Nytkis-yhteistyön puitteissa osallistuttiin niin valtakunnallisella kuin 
paikallistasollakin mm. naistenpäivä- ja eduskuntavaalitapahtumiin. Pirkko 
Kotila osallistui Kungälvissä Nainen ja talous -seminaariin Nytkisin 
delegaatiossa. Nytkisin pääsihteeri Johanna Pakkanen vieraili marraskuussa 
Valtikan kokouksessa esittelemässä Nytkisiä ja ajankohtaista tasa-
arvopoliittista tilannetta.  

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan TANEn jäseninä toimivat vaaleihin asti 
Kari Uotila ja Lena Paju. Vaalien jälkeen edustajiksi nimettiin Silla Kakkola ja 
Kari Uotila.  

Puolueiden Kansainvälinen Demokratiayhteistyö Demo ry:n gender-ryhmässä 
Vasemmistonaisia edustivat Helvi Kolehmainen ja Tarja Tapio. Valtikka 
emännöi gender-ryhmän sambialaisia vieraita kesäkuussa. Vieraiden kanssa 
käytiin tutustumassa Helsingin Ensi- ja turvakotiin.  

Suomen kansallisessa väkivaltaobservatoriossa Vasemmistonaisia edustivat 
Pirkko Kotila ja Maarit Fredlund. Väkivaltaobservatorio koordinoi 
kansainvälisenä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 
järjestettäviä Valoa, ei väkivaltaa -tapahtumia, joihin Vasemmistonaiset 
osallistui useilla paikkakunnilla.  

Tiedottaminen  
Pippurin toimitusneuvosto jatkoi lehden ideointia. Pippurista ilmestyi vuoden 
aikana kaksi numeroa. Ensimmäinen oli eduskuntavaaliteemainen ja 
jälkimmäistä hyödynnettiin syksyn tapahtumissa ympäri Suomen.  

Vasemmistonaisten sisäinen viestintä tapahtui pääosin valtakunnallisella 
sähköpostilistalla. Verkkosivut pidettiin ajan tasalla ja niitä käytettiin niin 
sisäisen kuin ulkoisenkin viestinnän välineenä. Vasemmistonaisten 
Facebook-sivulla tiedotettiin niin yleisistä tasa-arvo- ja naispoliittisista 
teemoista kuin omasta toiminnastakin.  

Vuoden aikana kannanottoja tehtiin kaksi. Lisäksi 8.3. julkaistiin perinteinen 
naistenpäivän julistus. Lisäksi liikkeen yhteisillä jouluglögeillä jaettiin 
Vasemmistonaisten perinteinen Pro feminismi -palkinto. Tällä kertaa 
palkinnon saivat rasisminvastaisesta työstään Veronika Honkasalo sekä Irma 
Hirsjärvi.  
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Osana varautumista pienenevään puoluetukeen Vasemmistonaisten 
tiedottamista ja viestintää ryhdyttiin miettimään uudelleen mm. workshopissa 
viestintäkonsultti Katja Syvärisen johdolla. Pippuri-lehti päätettiin lakkauttaa 
vuonna 2016.  

Paikallistoiminnan tuki  
Paikallisia toimintaryhmiä tuettiin taloudellisesti 100-400 euron avustuksilla 
sekä tuottamalla jakomateriaalia ja graafisia elementtejä sähköiseen 
käyttöön.  

Vuoden aikana verkostoon hyväksyttiin uusina toimintaryhminä Raision Nais-
Klubi ry sekä Lounais-Hämeen Vasemmistonaiset eli Alisa-kerho, joka toimii 
Forssassa. Toimintavuoden lopussa toimintaryhmiä oli 30.  

Kansainvälinen toiminta  
Euroopan Vasemmistopuolueen (European Left, EL) naisverkosto EL-femissä 
Vasemmistoliiton edustajana toimi Riikka Taavetti, joka toimi myös EL-femin 
koordinaatioryhmässä. EL-fem järjesti ohjelmaa EL:n kesäyliopistoon sekä 
kokouksen ja seminaari Wienissä 24.10.2015.  

Muu toiminta  
Vasemmistonaiset osallistui eri tavoin muun muassa Maailma Kylässä 
-tapahtumaan, Helsingin Prideen, Valkeakosken Työväen musiikkijuhlaan, 
THL:n tasa-arvopäiville, tasa-arvoministeri Juha Rehulan tasa-arvotyöpajaan, 
Naisten palkkapäivään sekä useisiin mielenosoituksiin kesän ja syksyn 
mittaan (mm. Meillä on unelma, Joukkovoima-protesti, Vain kaksi kättä).  

Lisäksi lokakuussa järjestettiin Työhanskan, kansanedustajanaisten sekä 
puolueen, ryhmäkanslian ja Kansan Uutisten naistyöntekijöiden 
vapaamuotoinen tapaaminen.  

Työskentely työryhmissä 
Käytännön valmistelutyötä tehtiin useissa työryhmissä. Työryhmät 
osallistuivat puoluekokouksessa 2016 hyväksyttävän poliittisen 
tavoiteohjelman valmisteluun, tuottivat taustamateriaalia 
eduskuntavaaliehdokkaille ja toimivat asiantuntijaeliminä erilaisia esityksiä 
valmisteltaessa.  

Puoluekokouksessa 2013 valittu puoluehallitus nimesi vuoden 2015 loppuun 
mennessä seuraavat työryhmät: asuntopoliittinen työryhmä, ay-valtuuskunta, 
katsomuspoliittinen työryhmä, koulutus- ja tiedepoliittinen työryhmä, 
kuntapoliittinen työryhmä, maahanmuuttopoliittinen työryhmä, 
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maailmanpoliittisten asioiden työryhmä, miespoliittinen työryhmä, 
perhepoliittinen työryhmä, sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmä, taide- ja 
kulttuuripoliittinen työryhmä, talous- ja työllisyyspoliittinen työryhmä, 
turvallisuuspoliittinen työryhmä ja ympäristöryhmä.  

Landsstyrelsen 

Landsstyrelsen bestod under året av ordförande Birgitta Gran, viceordförande 
Joonas Leppänen och medlemmarna Irja Bergholm (ersättare Monika Arnö), 
Maarit Fredlund (Pirkko Kotila), Mia Haglund (Martina Reuter), Karl-Johan 
Holmqvist (Lars-Johan Andersson), Daniel Nyman (Marika Parkkomäki) och 
Fredrik Rönnlund (Frank Lundgren). 

Landsstyrelsen höll endast två möten under året. De hölls i Helsingfors. 

Under början av året koncentrerades arbetet helt och hållet på riksdagsvalet. 
Landsstyrelsen stödde i mån av möjlighet ordnandet av svensk- och 
tvåspråkiga valtillställningar. Huvuddelen av det ekonomiska stödet gick till 
Österbotten. 

Ur den finlandssvenska vänsterns perspektiv var utökningen av den svensk- 
och tvåspråkiga representationen i Vänsterförbundets riksdagsgrupp en 
ljsuglimt i det annars dystra valresultatet. 

Fisksoppskalaset ordnades i Borgå i augusti. Temat var nedskärningar och 
demokrati, och diskussionen inleddes av Joonas Leppänen och Heikki 
Patomäki. 

Landsmötet, som skulle ha ordnats på hösten, uppsköts till våren, för att vara 
närmare partikongressen. 

Landsstyrelsenin jäsenet olivat puheenjohtaja Birgitta Gran, 
varapuheenjohtaja Joonas Leppänen ja jäsenet Irja Bergholm (varajäsen 
Monika Arnö), Maarit Fredlund (Pirkko Kotila), Mia Haglund (Martina Reuter), 
Karl-Johan Holmqvist (Lars-Johan Andersson), Daniel Nyman (Marika 
Parkkomäki) ja Fredrik Rönnlund (Frank Lundgren). 

Landsstyrelsen piti ainoastaan kaksi kokousta vuoden aikana. Kokoukset 
pidettiin Helsingissä. 

Vuoden alussa keskityttiin kokonaan eduskuntavaaleihin. Landsstyrelsen tuki 
mahdollisuuksiensa rajoissa ruotsin- ja kaksikielisten vaalitilaisuuksien 
järjestämistä. Suurin osa taloudellisesta tuesta meni Pohjanmaalle. 

Suomenruotsalaisen vasemmiston kannalta valopilkku muuten synkässä 
vaalituloksessa löytyi siitä, että Vasemmistoliiton ruotsin- ja kaksikielisten 
kansanedustajien määrä kasvoi. 
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Kalasoppakestit järjestettiin elokuussa Porvoossa. Keskustelua leikkauksista 
ja demokratiasta alustivat Joonas Leppänen ja Heikki Patomäki. 

Syksyllä järjestettävä landsmöte päätettiin siirtää kevääseen, jotta se olisi 
lähempänä puoluekokousta. 

Hallinto ja talous 

Puoluevaltuusto 
Puoluevaltuusto kokoontui vuonna 2015 kaksi kertaa. Kevätkokous pidettiin 
7.2.2015 ja syyskokous 21.11.2015. Syyskokous pidettiin ensimmäisen 
kerran yksipäiväisenä. Kokoukset pidettiin Helsingissä, eduskunnan 
pikkuparlamentin auditoriossa. 

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi 
eduskuntavaaleja ja päätettiin vaalikärjistä.  

Syyskokouksessa sääntömääräisistä asioista päättämisen lisäksi käytiin 
lähetekeskustelu puoluekokouksessa 2016 hyväksyttävästä poliittisesta 
tavoiteohjelmasta. 

Puoluevaltuuston puheenjohtajistoon kuuluivat puheenjohtaja Hanna 
Sarkkinen ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Pia Lohikoski. 

Puoluevaltuuston kannanotot ja tiedotteet löytyvät Vasemmistoliiton 
kotisivuilta www.vasemmisto.fi. 

Puoluevaltuutetut osallistuivat vuonna 2015 kokouksiin seuraavasti: 

Paul Abbey (1), Eija Ailasmaa (2), Li Andersson (2), Birgitta Gran (1), Oili 
Heino (2), Antti Holopainen (1), Katja Hänninen (1), Perttu Iso-Markku (2), 
Helvi Järvenpää (2), Anni Järvinen (2), Mirka Järvinen (0), Vesa 
Kaikkonen (2), Pentti Kallio (1), Jukka Karhula (2), Velimatti Koivisto (0), Dan 
Koivulaakso (1), Markus Korjonen (2), Tanja Koskinen (1), Mikko Kuoppa (2), 
Matti Kyllönen (1), Erkki Laukkanen (2), Hannu Lehikoinen (2), Hannu 
Lehtiö (0), Jouni Lehto (1), Ilkka Levä (2), Tuula Linnusmäki (1), Pia 
Lohikoski (2), Matti Matikainen (2), Antero Mäki-Jokela (0), Kauko Niemi (2), 
Henrik Nyholm (2), Tuula Parikka (0), Ari Parviainen (2), Niko 
Peltokangas (2), Laura Piippo (1), Vuokko Piippolainen (0), Tarmo 
Raatikainen (2), Petra Raudaskoski (0), Juha Rautio (0), Aleksanteri 
Repo (2), Veera Repo (0), Markku Ruotsalainen (2), Aki Räisänen (2), Petri 
Salminen (2), Elina Sandelin (1), Hanna Sarkkinen (2), Jouni Sirén (1), Anu 
Suoranta (2), Irma Taavela (2), Riikka Taavetti (1), Jenni Uljas (1), Maarit 
Uusikumpu (1), Kaisa Vallavuori (2), Mikko Viitanen (2) ja Johannes 
Yrttiaho (1). 
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Varajäsenistä kokouksiin osallistuivat Jouni Ahlgren (1), Riku Ahola (1), Aaro 
Granroth (2), Lotta Haapala (2), Stefan Håkans (1), Kaarina Kailo (2), Antti 
Knuuttila (1), Liisa Koskela (1), Pirkko Kotila (2), Jarkko Kotilaine (1), Anna 
Mäkipää (1), Kiti Neuvonen (2), Tomi Nieminen (2), Oskari Rantala (1), Paula 
Rastas (2), Tarja Tapio (1) ja Sampo Villanen (1). 

Puoluekokouskauden alusta vuoden 2015 loppuun mennessä pidettiin viisi 
sääntömääräistä puoluevaltuuston kokousta. Näihin viiteen kokoukseen 
puoluevaltuutetut osallistuivat seuraavasti: 

Paul Abbey (3), Eija Ailasmaa (5), Li Andersson (4), Birgitta Gran (4), Oili 
Heino (5), Antti Holopainen (4), Katja Hänninen (4), Helvi Järvenpää (4), 
Perttu Iso-Markku (2, varajäsen 9.6.2013–31.12.2014, varsinainen jäsen 
1.1.2015 lähtien), Anni Järvinen (4), Mirka Järvinen (2), Vesa Kaikkonen (5), 
Pentti Kallio (3), Jukka Karhula (5), Velimatti Koivisto (1), Dan 
Koivulaakso (3), Heidi Komulainen (2, puoluevaltuuston jäsen 9.6.2013–
7.5.2014), Markus Korjonen (5), Tanja Koskinen (4), Mikko Kuoppa (4), Matti 
Kyllönen (4), Erkki Laukkanen (5), Hannu Lehikoinen (3, varajäsen 9.5.2013–
11.3.2014, varsinainen jäsen 12.3.2014 lähtien), Hannu Lehtiö (0), Jouni 
Lehto (1), varajäsen 9.6.2013–17.1.2015, varsinainen jäsen 18.1.2015 
lähtien), Ilkka Levä (5), Tuula Linnusmäki (3), Pia Lohikoski (5), Matti 
Matikainen (5), Antero Mäki-Jokela (3), Kauko Niemi (4), Henrik Nyholm (5), 
Tuula Parikka (0), Ari Parviainen (5), Niko Peltokangas (5), Laura Piippo (4), 
Vuokko Piippolainen (3), Sirpa Puhakka (3, puoluevaltuuston jäsen 
31.12.2014 asti), Tarmo Raatikainen (5), Petra Raudaskoski (2), Anssi 
Repo (1, kuoli maaliskuun alussa 2014), Juha Rautio (2, varajäsen 9.6.2013–
8.4.2014, varsinainen jäsen 9.4.2014 lähtien), Aleksanteri Repo (4), Veera 
Repo (2), Antti Ronkainen (2, puoluevaltuuston jäsen 14.8.2014 asti), Markku 
Ruotsalainen (3, varajäsen 9.6.2013–6.5.2014, varsinainen jäsen 7.5.2014 
lähtien), Aki Räisänen (5), Petri Salminen (5), Juha Sandberg (2, 
puoluevaltuuston jäsen 17.1.2015 asti), Elina Sandelin (4), Hanna 
Sarkkinen (5), Jouni Sirén (2, varajäsen 9.6.–13.8.2014, varsinainen jäsen 
14.8.2014 lähtien), Anu Suoranta (5), Irma Taavela (5), Riikka Taavetti (4), 
Jenni Uljas (4), Maarit Uusikumpu (3), Kaisa Vallavuori (3), Julia Vatanen (1, 
puoluevaltuuston jäsen 9.4.2014 asti), Mikko Viitanen (4) ja Johannes 
Yrttiaho (2). 
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Varajäsenistä kokouksiin osallistuivat: 

Jouni Ahlgren (1), Riku Ahola (1), Maija Gerke (2), Aaro Granroth (2), Lotta 
Haapala (2), Jan-Mikael Hakomäki (1), Stefan Håkans (1), Perttu Iso-
Markku (1, varajäsen 9.6.2013–31.12.2014, varsinainen jäsen 1.1.2015 
lähtien), Kaarina Kailo (2), Antti Kettunen (1), Antti Knuuttila (4), Liisa 
Koskela (1), Pirkko Kotila (4), Jarkko Kotilaine (1), Anna Mäkipää (1), Jouni 
Lehto (1, varajäsen 9.6.2013–17.1.2015, varsinainen jäsen 18.1.2015 
lähtien), Kiti Neuvonen (3), Tomi Nieminen (3), Seija Piipponen-Pekkola (1), 
Oskari Rantala (2), Paula Rastas (2), Mikko Raudaskoski (1), Leena 
Saarela (1), Jouni Sirén (1, varajäsen 9.6.–13.8.2014, varsinainen jäsen 
14.8.2014 lähtien), Jari Suominen (2), Tarja Tapio (4), Mervi Uusitalo (1) ja 
Sampo Villanen (1). 

Puoluevaltuuston kokouksiin osallistuivat sääntömääräisinä kutsuttavina 
puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän jäsenet, Vasemmistonaisten, 
Vasemmistonuorten ja SDPL:n edustajat. Sääntömääräisten kutsuttavien 
lisäksi kokouksiin osallistuivat Vasemmistoliiton työntekijät, Vasemmisto-
opiskelijoiden edustaja ja EU-vaaliehdokkaita. Puoluevaltuuston sihteerinä 
toimi hallinnon sihteeri Malla Kantola. 

Puoluehallitus 
Puoluehallitus kokoontui 12 kertaa vuoden 2014 aikana. Lisäksi 
eduskuntavaalien jälkeen puoluehallitus piti yhteiskokouksen 
eduskuntaryhmän kanssa. Muut kokoukset pidettiin Helsingissä, paitsi 22.–
23.8. järjestetty seminaarikokous pidettiin kokoushotelli Siikarannassa 
Espoossa. Seminaariosuuteen osallistuivat puoluehallituksen lisäksi piirien 
puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, Valtikan jäsenet ja Vasemmistoliiton 
työntekijät.  

Puoluehallituksen jäsenet osallistuivat vuonna 2015 kokouksiin seuraavasti: 

Puheenjohtaja Paavo Arhinmäki (10), ensimmäinen varapuheenjohtaja Aino-
Kaisa Pekonen (11), toinen varapuheenjohtaja Sari Moisanen (6), kolmas 
varapuheenjohtaja Kalle Hyötynen (8), puoluesihteeri Marko Varajärvi (12), 
Heidi Auvinen (4), Risto Kalliorinne (8), Joonas Leppänen (10), Heikki 
Patomäki (10), Raisa Ranta (4), Minttu Sillanpää (9), Sinikka Torkkola (8), 
Erkki Virtanen (10), Joonatan Virtanen (5), ensimmäinen varajäsen Janne 
Nieminen (8), toinen varajäsen Marja Leena Makkonen (9) ja kolmas 
varajäsen Timo Katajainen (8). 

Puoluekokouskauden alusta vuoden 2015 loppuun mennessä puoluehallitus 
kokoontui 30 kertaa ja puoluehallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin 
seuraavasti: 
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Puheenjohtaja Paavo Arhinmäki (25), ensimmäinen varapuheenjohtaja Aino-
Kaisa Pekonen (25), toinen varapuheenjohtaja Sari Moisanen (19), kolmas 
varapuheenjohtaja Kalle Hyötynen (21), puoluesihteeri Marko Varajärvi (28), 
Heidi Auvinen (17), Risto Kalliorinne (22), Joonas Leppänen (26), Raimo 
Nieminen (4, puoluehallituksen jäsen 16.10.2013 asti), Heikki Patomäki (27), 
Raisa Ranta (18), Minttu Sillanpää (24), Sinikka Torkkola (19, 
ulkomaankomennuksella syksyn 2014), Erkki Virtanen (27), Joonatan 
Virtanen (21, ensimmäinen varajäsen 23.11.2013 asti, varsinainen jäsen 
23.11.2013 lähtien), ensimmäinen varajäsen Janne Nieminen (21), toinen 
varajäsen Marja Leena Makkonen (24) ja kolmas varajäsen Timo 
Katajainen (16, varajäsen 23.11.2013 lähtien). 

Puoluehallituksen päätöksiä: 

- nimesi eduskuntavaalien vaaliasiamiehet ja piireittäin (21.1.) 
- antoi lausunnon hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi 

lainsäädännöksi (21.1.) 
- antoi lausunnon vaalilain vaaliviranomaisen esteellisyyttä koskevan 

lainsäädännön tarkistamistarpeista (21.1.) 
- päätti eduskuntavaalien vaalisloganin (18.2.) 
- antoi lausunnon ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta 
(18.2.) 

- antoi lausunnon täydennyspoliisityöryhmän loppuraportista (18.2.) 
- laati Vasemmistoliiton esityksen kolmiportaiseksi hallintomalliksi (18.2.) 
- antoi lausunnon tiedonhankintalakityöryhmän mietinnöstä (18.3.) 
- antoi lausunnon yksityisarkistolakityöryhmän muistiosta (18.3.) 
- päätti aloittaa YT-neuvottelut (23.4.) 
- nimesi hallitusneuvottelijat (23.4.) 
- päätti tiedotustoiminnan ja viestinnän tuen jaosta (6.5.) 
- päätti YT-neuvotteluihin liittyen muista kuin henkilöstöön kohdistuvista 

säästötoimenpiteistä (6.5.) 
- päätti, että puoluekokous järjestetään 10.–12.6.2016 Oulussa, Oulun 

kaupunginteatterissa (6.5.) 
- päätti piirituista (20.5.) 
- päätti YT-neuvotteluihin liittyen henkilöstöön kohdistuvista 

säästötoimenpiteistä, neljän henkilötyövuoden vähennyksestä, 
toiminnanjohtajien uusista toiminta-alueista ja henkilöstön 
lomauttamisesta (20.5.) 

- antoi lausunnon työryhmämietinnöstä ”Lahjusrikoksia koskevien 
säännösten eräät muutostarpeet” (10.6.) 
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- antoi lausunnon vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän 
loppuraportista (10.6.) 

- hyväksyi suunnitelman poliittisen tavoiteohjelman valmisteluprosessiksi 
(10.6.) 

- antoi lausunnon pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja 
koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (23.8.) 

- päätti toiminnanjohtajien uudistetun toimenkuvan (16.9.) 
- päätettiin, että mikäli asetetaan enemmän kuin yksi ehdokas puolueen 

puheenjohtajaksi, järjestetään neuvoa antava äänestys 
puheenjohtajasta siirtoäänijärjestelmää käyttäen (16.9.) 

- antoi lausunnon hallituksen esityksestä laiksi puoluelain sekä 
ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamiseksi (16.9.) 

- päätti käynnistää Älä varasta lapsilta –kampanjan subjektiivisen 
päivähoidon puolesta (16.9.) 

- päätti jäsen- ja naispoliittisen sihteerin toimenkuvasta ja palkasta 
(14.10.) 

- päätti, että järjestetään neuvoa antava äänestys puheenjohtajasta, 
mikäli 31.3.2016 mennessä asetetaan enemmän kuin yksi ehdokas 
puheenjohtajaksi (14.10.) 

- päätti puoluekokousmaksusta ja seuraajamaksusta (11.11.) 
- Mikko Koikkalainen Vasemmistoliiton vaaliasiamieheksi kaikissa 

vaalipiireissä Tradekan vaaleissa ja vaaliasiamiehen varahenkilöksi 
nimettiin Jorma Pikkarainen (11.11.) 

- päätti erottaa jäsenmaksuvelvoitteen laiminlyöneet jäsenet puolueen 
jäsenyydestä, elleivät he maksa vuoden 2015 jäsenmaksua viimeistään 
31.12.2015 (9.12.) 

- antoi lausunnon hallituksen esityksestä yhdistyslain muuttamisesta 
(9.12.) 

- antoi kommentit oikeusministeriön muistiosta Euroopan parlamentin 
päätöslausumasta EU:n vaalisäädöksen uudistamisesta (9.12.) 

Puoluehallituksen tekemät nimitykset: 

- poliittisten nuorisojärjestöjen valtionavustusten myöntöperusteita 
selvittävään parlamentaariseen työryhmään varsinaiseksi jäseneksi 
Jussi Saramo varajäseneksi Laura Tuominen (18.2.) 

- Kansan Sivistystyön Liiton edustajistoon varsinaiseksi jäseneksi Mikko 
Koikkalainen ja varajäseneksi Silla Kakkola (6.5.) 

- Vasemmistofoorumin johtokuntaan Minttu Sillanpää (6.5.) 
- Veikkaus Oy:n hallintoneuvostoon kaudelle 2015–2017 Paavo 

Arhinmäki (10.6.) 
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- vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukuntaan toimikaudelle 
2015–-2019 Markus Mustajärvi ja varalle Janne Nieminen (10.6.) 

- valtion liikuntaneuvostoon kaudelle 2015–2019 Kari Uotila ja varalle 
Jussi Saramo (10.6.) 

- YK:n yleiskokouksen 70. istuntokauden poliittiseen valtuuskuntaan 
Hanna Sarkkinen (10.6.) 

- rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan Aino-Kaisa Pekonen 
Vasemmistoliiton varsinaiseksi edustajaksi ja Erkki Virtanen 
varaedustajaksi (23.8.) 

- tasa-arvoasiain neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi Silla Kakkola 
ja varajäseneksi Kari Uotila (23.8.) 

- poliisiasiain neuvottelukuntaan kaudelle 2015–2018 varsinaiseksi 
jäseneksi kansanedustaja Katja Hänninen ja varajäseneksi 
lainsäädäntösihteeri Jyri Kuusela (16.9.) 

- KSR:n valtuuskuntaan kaudelle 2016–2018 varsinaiseksi jäseneksi 
Jorma Pikkarainen ja varajäseneksi Malla Kantola (16.9.) 

- Euroopan vasemmistopuolueen nuorisoverkoston varsinaiseksi 
jäseneksi Hanna-Marilla Zidan ja varalle Hanna Hylkilä (16.9.) 

- VR-yhtymä Oy:n hallintoneuvostoon Erkki Virtanen (14.10.) 
- Patria Oyj:n neuvottelukuntaan Kalle Hyötynen (14.10.) 
- kehityspoliittiseen toimikuntaan varsinaiseksi jäseneksi Hanna 

Sarkkinen ja varalle Kalle Hyötynen (14.10.) 
- Demo ry:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Silvia Modig ja 

varajäseneksi Aino-Kaisa Pekonen (14.10.) 
- valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaoston 

jäseneksi Minna Minkkinen ja ennakointijaoston jäseneksi Jukka Ukkola 
(14.10.) 

- nimesi asuntopoliittisen työryhmän puheenjohtajaksi Pia Lohikoski ja 
jäseniksi Maarit Fredlund Helsingistä, Immanuel Grönlund Seinäjoelta, 
Sauli Hievanen Helsingistä, Noora Laak Helsingistä, Jaana Mäkinen 
Tampereelta ja Aki Nummelin Porista, Erkki Virtanen nimettiin 
asiantuntijaksi (11.11.) 

- valtakunnallisen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan varsinaiseksi 
jäseneksi Li Andersson ja varajäseneksi Mohammed Kaiser (11.11.) 

Lisäksi puoluehallitus käsitteli kokouksissaan mm. poliittista tilannetta, 
eduskuntavaalivalmisteluja ja vaalianalyysia, puoluekokousvalmisteluja ja 
vastasi sille tehtyihin aloitteisiin ja esityksiin sekä hyväksyi piirien, osastojen 
ja kunnallisjärjestöjen sääntömuutoksia ja myönsi Vasemmistoliiton kultaisia 
ansiomerkkejä.  
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Puoluehallituksen antamat lausunnot, kannanotot ja tiedotteet sekä raportit 
puoluehallituksen kokouksista löytyvät Vasemmistoliiton kotisivuilta 
www.vasemmisto.fi. 

Puoluetoimisto ja henkilöstö 
Puoluetoimisto sijaitsee osoitteessa Lintulahdenkatu 10, 3. krs 00500 
Helsinki. 

Puoluetoimistossa on puoluesihteerin lisäksi neljä poliittista toimitsijaa: 
poliittinen- ja kv-sihteeri (työaika 50-prosenttinen 1.10.2014 alkaen), järjestö- 
ja kunnallissihteeri, naispoliittinen sihteeri sekä tiedottaja. 

Puoluetoimistossa työskentelivät kertomusvuodella seuraavat henkilöt:  

 Silla Kakkola   jäsen- ja tiedotussihteeri 

Malla Kantola  hallinnon sihteeri  

Mikko Koikkalainen järjestö- ja kunnallissihteeri  

Raisa Musakka  eduskuntavaalikoordinaattori 31.5.2015 
saakka 

Lena Paju  naispoliittinen sihteeri 31.12.2015 saakka 

 Marianna Rautiainen  tiedottaja 

 Jussi Saramo  poliittinen- ja kv-sihteeri, puolipäivätoiminen 

 Eija Tynnilä  tiedottajan sijainen, 27.1.–17.3.2015 

Marko Varajärvi puoluesihteeri  

Eila Viljakainen  taloussihteeri  

Aluetoimistoissa työskentelivät kertomusvuodella seuraavat henkilöt 
toiminnanjohtajina: 

Jaakko Alavuotunki Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 31.8.2015 
saakka 

Jaakko Alavuotunki Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi 1.9.2015 
alkaen 

Auli Herttuainen Uusimaa, 31.10.2015 saakka 

Arto Kaleva  Häme, Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, 
31.10.2015 saakka 

Jukka Kinos  Pirkanmaa, Keski-Suomi, Pohjanmaa 
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Kari Kuisti  Satakunta, puolipäivätoimisena, 30.9.2015 
saakka 

Raimo Nieminen Varsinais-Suomi, puolipäivätoimisena 
30.9.2015 saakka.  

Raimo Nieminen Varsinais-Suomi, Satakunta ja Häme 
1.10.2015 alkaen kokoaikaisena 

Jorma Pikkarainen Helsingin piirin työntekijänä 30.8.2015 saakka 

Jorma Pikkarainen Helsinki ja Uusimaa 1.9.2015 alkaen 

Kati Tervo   Lappi, puolipäivätoiminen, 30.8.2015 saakka  

Jaakko Turunen  Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala 30.8.2015 
saakka 

Jaakko Turunen Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kaakkois-
Suomi 1.9.2015 alkaen 

   

Puolue maksoi palkkatukea Helsingin Vasemmistoliiton työntekijän 
palkkaukseen 30.4.2015 saakka.  

Puolueen naispoliittista toimintaa koordinoi Vasemmistonaisten Valtikka ja 
ruotsinkielistä toimintaa Landsstyrelsen. 

Talous 
Vuonna 2015 puolueen talouteen vaikutti eduskuntavaalit. Eduskuntavaalien 
budjetti ylittyi 9617,96 eurolla. Eduskuntavaalien tulot olivat 100 966,51 
euroa, joista arpajaistuotot 28 822,15 euroa, keräystuotot 6186,96 euroa, 
kalenterituotot 60 062,40 euroa ja tukimaksua 1275,00 euroa ja kulut olivat 
yhteensä 703 654,47 euroa. Kertomusvuonna tuotettiin yhteinen 
seinäkalenteri Vasemmistoliittoa lähellä olevien lehtien kanssa. 

Puolueen maksuvalmius säilyi hyvänä tiukasta taloustilanteesta huolimatta. 

Vasemmistoliiton talousarvion noudattamista valvotaan puoluehallituksessa 
kustannuspaikoittain ja mahdollisiin ylityksiin puoluehallitus puuttuu ripeästi. 
Puolueessa noudatetaan tiukkaa budjettikuria, mikä merkitsee, että budjetin 
ylityksiä ei sallita. 

Talousjaosto ja tilintarkastajat 
Puoluehallituksen nimeäminä talousjaoston jäseninä ovat olleet Leena 
Pelkonen (puheenjohtaja), Kari Uotila (varapuheenjohtaja), Matti Pirnes, Erkki 
Koskiniemi ja Pirjo Virtaintorppa. Jaoston sihteerinä on toiminut taloussihteeri 
Eila Viljakainen. 
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Puoluekokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet varsinaisena 
Tuire Mannila KHT, KTM ja varatilintarkastajana Tiina Saarinen KTL, HTM. 

Jäsenet 
Kertomusvuoden 2015 lopussa jäsenrekisterissä oli 10027 jäsentä (9273 v. 
2014), joista naisia 4469 (4034 v. 2014), miehiä 5514 (5207 v. 2014) ja 
sukupuoltaan valitsemattomia 31 (25 v. 2014). Tieto puuttuu 13 jäseneltä (7 v. 
2014). 

Vuoden 2015 jäsenmaksun maksaneiden määrä vuoden 2015 lopussa oli 
7559 jäsentä (7303 v. 2014) – vuoden 2015 jäsenmaksuja maksettu myös 
vuoden 2016 puolella ja ne ovat myös tässä luvussa mukana. 

Vuoden 2015 jäsenmaksujen bruttotuotto oli 272025,49 euroa 
(258.718,72 euroa v. 2014). 

Äidinkieleltään suomenkielisiä oli 9760 (9037 v. 2014), ruotsinkielisiä 185 
(169 v. 2014) ja muita 73 (58 v. 2014). 

Perusjärjestöjä oli 590 (594 v.2014). 
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