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Vasemmisto on kaikille avoin kansanliike. Haluamme rakentaa tasa-
arvoisen yhteiskunnan, jossa ketään ei syrjäytetä. Työskentelemme 
laajojen kansanjoukkojen ja vähemmistöjen, emme pienten eliittien, 
hyväksi. Mielestämme jokaisen on voitava vaikuttaa yhteiskuntaan, 
tehdä työtä ja toteuttaa unelmansa taustastaan riippumatta.  

Tunnustamme yhteiskunnan muutostarpeet ja pystymme 
tarjoamaan yhteiskunnan ongelmiin järkeviä ja toteuttamiskelpoisia 
ratkaisuja. Me haluamme luoda hyvän elämän edellytykset meille 
kaikille, nyt ja tulevaisuudessa. 

1. Johdanto 
Tämä toimintasuunnitelma määrittää vasemmistoliiton toiminnan 
strategiset painopistealueet vuodelle 2018. Puoluekokouskauden 
2016–2019 tärkein päämäärä on vaalivoitto vuoden 2019 
eduskuntavaaleissa. Tämä on myös se ohjenuora, joka määrittää 
kaiken muun toiminnan. Kaikki edeltävät toiminnot suunnitellaan 
siitä näkökulmasta, että ne ovat välivaiheita, joiden voittaminen luo 
pohjan eduskuntavaalivoitolle. Toiminnot aloitetaan välittömästi 
vuoden 2018 alusta presidentinvaaleista alkaen. Järjestön 
kehittämisen näkökulma perustuu siihen, että se organisaatio, joka 
on saatu aikaiseksi kevään 2018 loppuun mennessä, on myös se 
organisaatio jolla puolue menee vaaleihin. Vuoden 2018 syksyllä ei 
enää kehitetä organisaatiota, vaan maakuntatasoilla organisaatiot 
resursseineen tulee olla taattuna, kun käydään 
maakuntavaalikampanjaa sekä luodaan perustaa 2019 
eduskuntavaalivoitolle. 

Vuoden 2018 toimintaa määrittää presidentinvaalit, maakuntavaalit, 
uuden organisaation vakiinnuttaminen sekä eduskuntavaalien 
valmistelut. Presidentin ja maakuntavaalien osalta tämä tarkoittaa 
sitä, että presidentinvaaleissa johtotähtenä on uusien 
kampanjointikeinojen kokeileminen sekä kampanjointi puolueen 
teemoilla. Maakuntavaalivoitto takaa maakunnallisia resursseja jotka 
vahvistavat puolueen alueellista toimintaa. Presidentinvaali tarjoaa 
puolueelle mahdollisuuden saada näkyvyyttä omille teemoille sekä 
määrittämään sitä poliittista keskustelua, jota käydään 
vaalikampanjan aikana.  

Puolueessa panostetaan jäsenistön osallistamiseen ja varmistetaan, 
että jokaiselle jäsenelle, joka näin haluaa, voidaan tarjota 
merkityksellistä tekemistä. Puolueessa tarjotaan myös laajemmin 
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välineitä järjestötoiminnan helpottamiseksi. Järjestötoiminnassa ja 
viestinnässä toimintaa johtava ajatus on aktivoida jäsenistöä, 
sitouttaa puolueen seuraajia sekä saada puolueesta kiinnostuneita 
äänestämään vasemmistoliittoa vaaleissa.  

Vasemmistonaiset koordinoivat puolueen naistoimintaa. Vaikka tasa-
arvopolitiikka on läsnä puolueen kaikessa toiminnassa, niin 
Vasemmistonaisten toimintaa ohjaa erillinen toimintasuunnitelma.  

Puolueen ruotsinkielistä toimintaa koordinoi Landsstyrelsen joka 
tukee puolueen ruotsinkielistä kampanjointia, sekä vahvistaa ja 
kehittää puolueen ruotsinkielisten toimijoiden verkostoa. 
Landsstyrelsenin toimintaa ei ohjata omalla toimintasuunnitelmalla, 
vaan tavoite on, että puolueen kaikki toiminta on yhtä saavutettavaa 
molemmilla kansalliskielillä. Lisäksi kaikki keskeiset ohjelmat 
tuotetaan myös englanniksi.  

2. Maakuntavaalit 2018 
Maakuntavaalien ajankohta on 28.10.2018. Ehdokaslistojen pitäisi olla 
valmiita kesäkuun puoleenväliin mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
ehdokashankinta on käynnistettävä aikaisin keväällä. Vaikka käydään 
keskustelua maakuntavaalien ajankohdasta, on lähdettävä siitä että 
vaalit käydään lokakuussa, muuten puolue myöhästyy 
vaalivalmistelusta sekä ehdokasasettelusta. Puolue tavoittelee 
maakuntavaaleissa täysiä ehdokaslistoja jokaisessa maakunnassa.  

Maakuntauudistus luo uuden demokratian tason ja monissa 
maakunnissa kaavaillaan jo maakuntavaltuustoille ryhmätukea. 
Puolue kannattaa ryhmätukimallia, joka takaisi paremmin 
demokratian toteutumisen kun valmistelu ja viestintätyöhön löytyy 
enemmän resursseja. Puolue kehottaa piirejä kannattamaan 
ryhmätukea ja suunnittelemaan sen käyttöä jo etukäteen. Joissain 
maakunnissa ryhmätuki tarkoittaisi työntekijäresurssia. 
Maakuntavaalivoitto luo pohjan vuoden 2019 eduskuntavaalivoitolle.  

3. Presidentinvaalit 2018 
Vasemmistoliiton presidentinvaaliehdokas on Merja Kyllönen. 
Vaalikampanjan teemat keskittyvät eriarvoisuuden, 
liittoutumattomuuden sekä ilmastonmuutoksen ympärille. 
Presidentinvaalin ensimmäinen kierros käydään 28.1.2018, toinen 
kierros käydään 11.2. Presidentinvaalikampanjan kampanjapäällikkönä 
toimii puoluesihteeri Joonas Leppänen.  
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Vuoden 2018 alussa puolueen toiminnan painopiste on 
presidentinvaalikampanja. Presidenttiehdokas Merja Kyllönen kiertää 
tammikuun ajan eri puolilla Suomea seuraavasti: la 6.1. Kainuu, su 7.1. 
Helsinki, ma 8.1. Uusimaa, ke 10.1. Keski-Suomi, to 11.1. Pirkanmaa, pe 
12.1. Tampere, la 13.1. Kuopio, su 14.1. Pohjois-Karjala, ma 15.1. Utsjoki, 
ti 16.1. Rovaniemi, Kemi, Tornio, to 18.1. Satakunta, pe 19.1. Varsinais-
Suomi, Turku, la 20.1. Turku, Riihimäki, Lahti, ti 23.1. Kotka aamu, 
Helsinki ilta, ke 24.1. Helsinki, Vantaa, Espoo, pe 26.1. Pohjanmaa, 
Pohjois-Pohjanmaa, la 27.1. Oulu ja su 28.1. vaalipäivä. Tarkempia 
tietoja kiertueen tapahtumista on saatavilla myöhemmin. 

Vaalikiertue 

Vaalikiertue toteutetaan teemalla ”Merja testaa”, eli ehdokas kulkee 
kaikilla mahdollisilla eri kulkuvälineillä, joiden päästöt arvioidaan 
päivittäin. Samalla näytetään, että Suomi on pitkä maa ja 
vaihtoehtoja yksityisautoilulle on monella alueella ja välimatkalla 
vähän.  

Kaikki tapahtumat ovat matalan kynnyksen tapahtumia, 
huoltamoparlamentteja, kuppilakeskusteluja, telttailua, 
keskustelutilaisuuksia, kulttuuritapahtumia.  

4. 2019 eduskuntavaaleihin valmistautuminen 
Puoluekokouskauden 2016–2019 tärkein tavoite on vaalivoitto 2019 
eduskuntavaaleissa. Eduskuntavaalivalmistelu aloitetaan jo vuoden 
2018 keväällä presidentinvaalien jälkeen. Puolue tuottaa yhteistyössä 
KSL:n kanssa poliitikkokoulun joka alkaa vuoden 2018 alussa. Tämän 
lisäksi koulutetaan ehdokkaita ja tukiryhmiä vuoden 2018 
loppupuolella.  

Vuoden 2019 eduskuntavaaleja on syytä valmistella jo 2018 puolella.  

Eduskuntavaalivoitto on kaikkea muuta toimintaa ohjaava tekijä. 

5. Vasemmistoristeily  
Vuoden 2018 syksyllä puolue järjestää vasemmistoristeilyn. Risteily 
järjestetään elokuussa 18.–19.8.2018. Kevään eduskuntavaaleihin 
keskittyvällä vasemmistoristeilyllä tapaat Vasemmiston 
kansanedustajia, meppiä ja puoluejohtoa, vasemmistolaisen ay-
liikkeen johtoa, osallistut seminaareihin, laulat karaokea ja 
työväenlauluja yhdessä, näet huippuesiintyjiä, nautit 
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lastenohjelmasta. Ja tietenkin näet tuttuja ja tapaat uusia ystäviä 
monipuolisen viikonlopun aikana.  

Mukana risteilyllä ovat Kansan Uutiset, KSL, Vasemmistonaiset, 
Vasemmistonuoret, Eläkeläiset ry, Pinskut ja muut 
yhteistyökumppanit. 

Tallink Silja on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen laivoilla. 
Se on mm. saanut ensimmäisenä laivayhtiönä maailmassa MSC-
sertifikaatin. Yhtiö on myös WWF:n yhteistyökumppani. Yhteistyön 
tavoitteena on edistää laivojen ympäristövastuullisuutta ja kertoa 
asiakkaille Itämeren suojelun tärkeydestä sekä ylläpitää henkilöstön 
ympäristötietoisuutta. 

6. Järjestön kehittäminen 
Vuoden 2018 keväällä puolue jatkaa organisaationsa kehittämistä. 
Sen organisaation, jolla puolue käy eduskuntavaalit, täytyy olla 
valmiina keväällä 2018. Järjestön kehittäminen on jaettu kuuteen 
osa-alueeseen, jotka kaikki vahvistavat vaalivoiton edellytyksiä. 
Nämä ovat myös puolueen järjestöstrategian painopistealueita. 

Järjestötyössä merkittävä asia on kolmen uuden toiminnanjohtajan 
valinta heti alkuvuodesta.  

Uusien toiminnanjohtajien nimitys suoritetaan siten, että uusi 
toiminnanjohtaja voi saada ainakin yhden kuukauden perehdytyksen 
edeltäjältään. Tällä on suuri merkitys mm. tuleviin vaaleihin 
valmistautumisen kannalta.  

Puoluehallitus valmistelee nimitykset kiinteässä yhteistyössä ao. 
piirijärjestöjen kanssa niin, että ennen päätöksiä konsultoidaan 
piirihallituksia. Näin turvataan puoluedemokratian edistäminen ja 
hyödynnetään piirijärjestöjen laaja asiantuntemus sekä 
tehtäväkentästä että ehdokkaista. 

Järjestön kehittämisen päätavoite on vuoden 2019 
eduskuntavaalivoitto. Tämä edellyttää uusien jäsenien hankkimista 
sekä aktiivisen vapaaehtoistoiminnan edistämistä, toimivaa sisäistä 
viestintää, vaikuttavaa ulkoista viestintää sekä sitä, että 
taloudellisten resurssien käyttö on tehokasta ja tukee tavoitteita ja, 
että puolue hankkii lisää resursseja. 
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6.1 Vaikuta vasemmistossa 
Puolueessa on tällä hetkellä yli 11 000 jäsentä. Puolet nykyisestä 
jäsenistöstä on liittynyt puolueeseen vuoden 2011 jälkeen ja 
neljäsosa kahden viimeisen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että 
jäsenistön uusiutumisen vauhti on erittäin nopeaa sekä sitä, että 
uusille jäsenille on tarjottava välineitä ja väyliä osallistumiseen ja 
vaikuttamiseen.  

Vapaaehtoistoiminnan malli Vaikuta vasemmistossa toteutetaan 
yhteistyössä KSL:n kanssa. Tavoite on luoda toiminnallinen malli, 
jolla varmistetaan, että kaikille halukkaille löytyy merkityksellistä 
poliittista toimintaa puolueessa ja myös välineitä vaikuttamiseen sen 
ulkopuolella. Malli kattaa kaikki tasot, niin paikallistason, piiritason 
kuin valtakunnallisen tason vaikuttamiseen. 

Vaikuta vasemmistossa -malliin yhdistetään kaikki puolueen 
koulutukset. Mallia varten puolueelle rakennetaan sivusto joka 
korvaa Vasextran ja josta löytyvät kaikki puolueen koulutukset, 
järjestön hallinnoimiseen liittyvät asiat, jäsenasiat sekä poliittiseen 
toimintaan liittyvät asiat. Tavoite on, että malli kattaa koko polun 
siitä, kun uusi jäsen on liittynyt puolueeseen siihen, että hän toimii 
puolueessa aktiivisesti poliittisesti tai esimerkiksi ehdokkaana 
vaaleissa.  

Tällä luodaan uusi toimintamalli ja toimintakulttuuri, joka 
mahdollistaa yhä useamman osallistumisen vasemmiston 
toimintaan. Luodaan jäsenistölle sekä jäsenyydestä ja toiminnasta 
kiinnostuneille helppoja ja luontevia tapoja osallistua 
vasemmistoyhdistysten ja laajemmin vasemmistoliikkeen toimintaan. 
Tarjotaan paikallistoimijoille apuja osallistamiseen. Tavoitteena on 
aktiivinen ja paremmin jäsenet huomioiva ja jäsenille 
toimintamahdollisuuksia luova puolue. Tavoitteena on osallistava, 
itsejärjestyvä ja kamppaileva puolue.  

Suunnitellaan ja otetaan käyttöön piirien jäsenhankinnan tueksi 
Vasemmistoliiton oma mentorointimalli - Vasemmistomentorointi. 
Mallissa on tarkoitus kouluttaa pitkään toiminnassa mukana olleita 
jäseniä vasta puolueeseen liittyneiden mentoreiksi.  

Vaikuta vasemmistossa tarjoaa materiaaleja ja koulutuksia, jotka 
tarjoavat osallistumismahdollisuuksia yksittäisille ihmisille sekä 
välineitä osallistumiseen ja vaikuttamiseen puolueen sisällä ja 
vasemmistoverkostoissa, paikallistoimijoille apuja jäsenistön 



  6

osallistamiseen ja järjestötoiminnan toteuttamiseen mm. uusien 
jäsenten hankkimiseen, paikallisten kampanjoiden järjestämiseen ja 
vaalityöhön.  

6.2 Jäsenhankinta 
Puolueen tärkein voimavara on kasvava ja aktiivinen jäsenistö. 
Puoluehallitus on strategiassaan linjannut, että jäsenhankinta on 
keskeinen painopistealue. Jäsenhankinnasta tehdään puolueen 
toimintaa määrittävä tekijä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikessa 
toiminnassa otetaan huomioon jäsenhankinta. Puolue tuottaa 
piireille välineitä ja tukee jäsenhankintaa. Jäsenhankinta ja tätä 
tukevat välineet liitetään osaksi Vaikuta vasemmistossa -mallia ja 
sen keskiössä olevaa materiaalisivustoa.  

Puolue pyrkii erityisesti tukemaan niitä piirejä joissa jäsenistö 
uusiutuu hitaimmin. Piireissä on syytä suunnitella, miten 
varmistetaan pohja toiminnan kehittämiselle ja jatkuvuudelle 
jäsenhankinnan avulla.  

6.3 Sisäinen ja ulkoinen viestintä 
Puolueen viestinnän lähtökohta on ihmis- ja muutoslähtöinen 
viestintä. Suunnitelmallinen sisäinen viestintä on hyvän ulkoisen 
viestinnän edellytys. Puolueessa on otettu käyttöön välineitä joilla 
voidaan viestiä tehokkaasti niin jäsenille, kannattajille kuin 
kampanjoihin osallistuville.  

Järjestelmien käyttöä kokeillaan ja niiden käyttö vakiinnutetaan niin, 
että kampanjointi ja viestintä on sujuvaa 2018 kevään lopuksi. 
Puolueen tavoite on olla Suomen paras sosiaalisen median viestijä 
vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.  

Piirejä kehotetaan tekemään suunnitelma siitä, miten piirin 
kunnallisjärjestöt, osastot ja jäsenet tavoitetaan tehokkaasti. 
Samalla on syytä miettiä miten piireistä lähtevät tarpeet ja viestit 
voidaan välittää puolueen tasolle. 

6.4 Kampanjoinnin kehitys 
Puolueessa on käytössä jatkuvan kampanjoinnin periaate, joka 
tarkoittaa, että pyrimme aina pitämään käynnissä strategisten 
tavoitteidemme mukaisen kampanjan tai kampanjoita, jotka 
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tavoittavat puolueen jäsenistöä laajemman joukon ja nostavat esiin 
meidän linjan.  

Tämä tarkoittaa, että puolue kampanjoi jatkuvasti myös vaalien 
välillä. Pääpaino kampanjoinnin kehittämisessä on 
verkkokampanjoinnissa ja muun kampanjatyön yhdistämisessä 
siihen. Tämä on kustannustehokas tapa kampanjoida, vaikka sekin 
vaatii panostusta ollakseen vaikuttavaa.  

Verkkokampanjointi, mainonta ja mielikuvien luonti vaikuttaa 
yhteiskuntaan ja kaikkien elämään riippumatta siitä, näkeekö itse 
tietyn mainoksen, käyttääkö sosiaalista mediaa tai kuvitteleeko 
olevansa immuuni vaikutteille. Tavoittelemme arvopohjamme 
jakavien ihmisten huomiota. Haastamme ajattelemaan ja toimimaan. 
Kampanjoinnissa ja viestinnässä tärkeää on herättää tunteita ja 
tavoittelemme sitä, että meistä keskustellaan meihin myönteisesti 
tai neutraalisti suhtautuvissa viiteryhmissä. 

6.5 Järjestöyhteistyö 
Puolueen järjestöyhteistyön kehitystä ohjaa myös tavoite voittaa 
vuoden 2019 eduskuntavaalit. Puolue panostaa siihen 
järjestöyhteistyöhön ja niihin osa-alueisiin joiden kehittäminen ja 
syventäminen vahvistavat puolueen edellytyksiä käydä tuloksellista 
vaalikamppailua.  

Tämän yhteistyön tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat 
ammattiyhdistysliikkeen vasemmistoryhmät. Puoleen yhteistyö on 
tällä hetkellä monitasoista. Ensinnäkin yhteistyötä tehdään puolueen 
johdon ja ammattiyhdistysliikkeen johdon välillä. Toiseksi yhteistyötä 
tehdään puolueen johdon ja vasemmistoryhmien johdon välillä. 
Nämä yhteistyön tasot toimivat tällä hetkellä erittäin hyvin. Kuitenkin 
se taso joka tukee parhaiten puoluetta sekä myös 
ammattiyhdistysliikkeen toimijoita on alueellisesti toimivien 
paikallisaktiivien taso. Tämä on se yhteistyö jonka kehittämiseen 
puolue panostaa vuoden 2018 aikana.  

Paikallisen yhteistyön vahvistaminen ja systematisoiminen luo 
verkoston joka tukee kaikkia ammattiyhdistystoiminnasta 
kiinnostuneita riippumatta siitä mihin ammattiliittoon tai 
keskusjärjestöön kuuluu.  
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Vuonna 2018 panostetaan myös kansalaisjärjestöyhteistyöhön ja 
pyrkimyksenä on aktivoida kansalaisjärjestöissä toimivien 
vasemmistoaktiivien verkostoa.  

6.6 Kansainvälinen toiminta 
Vuonna 2018 puolueen kansainvälisen toiminnan pääpaino on 
pohjoismaisten vasemmistopuolueiden yhteistyön kehittämisessä. 
Puolue jatkaa yhteistyötä Euroopan vasemmistopuolueen EL:n 
kanssa mutta yhteistyötä tehdään pääasiallisesti kansainvälisestä 
toiminnasta kiinnostuneiden aktiivien toimesta. 


