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Toiminnan painopisteet vuonna 2016 
Vasemmistoliiton toiminta vuonna 2016 keskittyi alkuvuodesta 
puoluekokoukseen. Puoluekokous pidettiin Oulussa 10.–12.6.2016. 
Loppuvuoden aikana puolue valmistautui vuoden 2017 kevään 
kuntavaaleihin. 

Puoluehallituksen päätöksen mukaisesti järjestettiin neuvoa-antava 
jäsenäänestys puolueen puheenjohtajasta. Ennen itse äänestystä puolue 
järjesti puheenjohtajakiertueen maalis–huhtikuussa. Jäsenäänestys 
toteutettiin postiäänestyksenä 16.5–3.6. Piirit ja osastot toteuttivat itse 
puoluesihteeriehdokkaille erilaisia esittelytilaisuuksia. 

Jäsenäänestys puheenjohtajasta kiinnosti selkeästi ihmisiä ja äänestyksen 
aikana puolueeseen liittyi huomattava määrä uusia jäseniä. Vuoden 2016 
aikana puolueeseen liittyi yli 1442 uutta jäsentä. Vuoden loppuun mennessä 
puolueessa oli jäseniä yli 10553. 

Puoluekokouksessa tärkeimpänä asiakirjana hyväksyttiin poliittinen 
tavoiteohjelma jossa määritellään selkeästi ja konkreettisesti 
vasemmistolaisen politiikan sisällöt ja linjaukset tuleviksi vuosiksi. 
Puoluekokouksessa hyväksyttiin myös monia aloitteita jotka liittyivät 
puoluetoiminnan kehittämiseen ja jäsendemokratia parantamiseen. 

Puoluekokous valitsi yksimieliesti Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi 
jäsenäänestyksen voittaneen Li Anderssonin. Puheenjohtajakisassa mukana 
olleet Aino-Kaisa Pekonen ja Jari Myllykoski vetäytyivät ehdokkuudesta 
jäsenäänestyksen jälkeen. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin 
Hanna Sarkkinen, toiseksi varapuheenjohtajaksi Juho Kautto ja kolmanneksi 
varapuheenjohtajaksi Veronika Honkasalo ja puoluesihteeriksi Joonas 
Leppänen. 

Puoluekokous valitsi puoluevaltuuston puheenjohtajaksi Pia Lohikosken. 
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Suldaan Said Ahmed ja 
puoluevaltuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Kati Tervo. 

Kokoukseen osallistui 296 puoluekokousedustajaa, puoluehallituksen jäseniä 
ja kansanedustajia, 36 kotimaista kutsuvierasta, 17 kansainvälistä 
kutsuvierasta ja 48 seuraajaa. Järjestötorille osallistui 30 järjestöä. Lisäksi 
kokoukseen osallistuivat Vasemmistoliiton työntekijät ja noin 40 talkoolaista 
Oulusta ja Helsingistä. 

Puoluekokouksen jälkeen puolueen toiminnan pääpaino oli kevään 2017 
kuntavaaleissa. 
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Hyvä ja kattava ehdokaslista on lopputuloksen kannalta keskeisessä 
asemassa. Ehdokashankinnan organisoinnissa piirijärjestöt ja paikallisosastot 
sekä kunnallisjärjestöt ovat keskeisiä toimijoita. 

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

Kuntapolitiikassa painopisteenä oli seurata sekä vaikuttaa sote-ratkaisuun ja 
maakuntahallinnon valmisteluun. 

Järjestötoiminnan kehittäminen 
Vuoden 2016 järjestötoiminnan kehittäminen painottui syksyyn, kesän 
puoluekokouksen jälkeiseen aikaan. Puoluekokouksen päätöksen mukaisesti 
puolueeseen perustettiin organisaatiotyöryhmä kehittämään puolueen 
järjestötoimintaa ja tukemaan työllään puolueen strategiaa ja 
puoluehallituksen kehittämistyötä.  

Syksyllä valmisteltiin puolueen strategiaa aloittaen sen järjestö-osiosta, jonka 
puoluehallitus hyväksyi. 

Yksi suurimpia painopisteitä vuoden aikana oli huomion kiinnittäminen 
jäsenmäärään ja jäsenhankintaan. Vuonna 2016 puolue sai paljon uusia 
jäseniä. Merkittävä syy oli tähän neuvoa-antavan puheenjohtajavaalin 
järjestäminen. Vuoden aikana puolueeseen liittyi 1442 uutta jäsentä. Uusista 
jäsenistä naisia oli noin 46 %. Kokonaisjäsenmäärä vuoden 2016 lopulla oli 
10553. Uusien jäsenten määrä on prosentuaalisesti suuri suhteutettuna 
puolueen jäsenten kokonaismäärään.  

Lisäksi jatkettiin puolueen sisäisen keskustelun kehittämistä ja kiinnitettiin 
huomioita poliittiseen ulospäin suuntautuvaan viestintään. Tässä merkittävin 
keino oli sosiaalisen median hyödyntäminen ja sen käytön kehittäminen. 

Puoluesihteeri, poliittinen sihteeri sekä järjestö- ja kunnallissihteeri vierailivat 
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 Gustavelundissa Tuusulassa. Seminaarissa suunniteltiin 
uuden puoluekokouskauden ja puoluejohdon toimintaa. Lisäksi suunniteltiin 
kevään 2017 kuntavaaleja. Piirien puheenjohtajien kanssa valmisteltiin 
puolueen strategiaa, tarkasteltiin puolueen kannattajaprofiilia sekä imagoa ja 
käytiin keskustelua puolueen tulevaisuuden mahdollisuuksista. 
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Puoluetoimiston ja eduskuntaryhmän välistä yhteistyötä kehitettiin mm. 
parantamalla yhteydenpitoa ja yhteistyötä erityisesti viestinnän osalta. 
Eduskuntaryhmän ja puoluetoimiston työntekijät kokoontuivat kerran 
toimintavuoden aikana, joissa suunniteltiin yhteistoiminnan kehittämistä. 

Vasemmistoliiton, KSL:n ja Vasemmistofoorumin yhteistoimintaa lisättiin mm. 
pitämällä aikaisempaa enemmän yhteisiä suunnittelu- ja 
päätöksentekopalavereita, jotta toiminta saadaan aikaisempaa 
yhtenäisemmäksi. 

Kuntapolitiikka 
Kuten edellisenäkin vuonna, vuoden 2016 aikana kuntapolitiikka 
valtakunnallisella tasolla keskittyi sote-uudistukseen ja sen vaikutuksiin 
kuntahallintoon. 

Kuntapäättäjien suuntaan tapahtuvan viestinnän kehittämistä jatkettiin 
lisäämällä viestintää suoraan vasemmistoliittolaisilla valtuutetuille ja 
lisäämällä viestinnässä Facebookissa ”Vasemmiston kuntavaikuttajat” 
-ryhmän käyttöä. 
 
Valtuutettujen toiminta kunnissa otettiin aikaisempaa paremmin huomioon 
lähettämällä puolueen lausunnot etukäteen valtuutetuille tiedoksi sekä 
lähettämällä myös muistio sote- ja maakuntauudistuksesta. Valtuutetut ja 
muut luottamushenkilöt pystyivät hyödyntämään nämä, kun kunnat päättivät 
omista lausunnoistaan koskien sote- ja maakuntauudistusta. 

Syksyllä 2016 valmisteltiin kevään 2017 kuntavaaleja, vaalikampanjaa, 
ehdokashankintaa, vaalien visuaalista ilmettä ja vaalikärjet.  

Vasemmistoliiton valtuutetut Suomessa 
Vuonna 2016 Suomessa oli 313 kuntaa. Vasemmistoliiton valtuutettuja näissä 
oli noin 640, eli keskimäärin noin 2 valtuutettua kuntaa kohden. Tarkkaa 
valtuutettujen määrää ei ole tiedossa johtuen kuntaliitoksista ja 
valtuustoryhmien vaihdoksista. 
Vasemmistoliiton edustajat eri kuntayhteisöissä ovat hoitaneet tehtäviään 
aktiivisesti. Näitä yhteisöjä ovat mm. Kuntaliitto, Kuntien Eläkevakuutus – 
KEVA, KT Kuntatyönantajat, Kuntien takauskeskus ja Satamaliitto. 

!  4



Vasemmistoliiton edustajat toimielimissä 
Kuntaliiton valtuusto 
Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet 
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 

KEVA:n hallitus 
Harri Virta    Oili Heino 

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

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 

Tradekan vaalit 
Keväällä 2016 järjestettiin Osuuskunta Tradekan edustajiston vaalit. 
Vaaleissa annettiin yhteensä 75 000 ääntä ja äänestysprosentti oli 30,4 
prosenttia. 
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Vasemmistoliitto tuli vaaleissa toiseksi SDP:n jälkeen saaden 33,9 prosenttia 
äänistä ja 29 paikkaa edustajistoon. Vuoden 2010 vaaleissa Vasemmistoliiton 
tulos oli 34,4 prosenttia äänistä. Edustajiston koko on 85 paikkaa. 

Viestintä 
Yleistä 
Vasemmistoliiton viestintä keskittyi vuoden 2016 alkupuoliskolla kesän 
puoluekokoukseen. Vuoden lopulla pääpaino oli valmistautumisessa 
kuntavaaleihin, jäsenhankinnan tehostamisessa sekä jäsenten 
aktivoimisessa erilaisin jäsenkyselyin. 

Viestinnässä jatkettiin yhteistyötä lähiyhteisöjen kanssa, (eduskuntaryhmä, 
europarlamentaarikon viestintävastuulliset, Vasemmistonaiset, 
Vasemmistonuoret, Kansan Uutiset).  

Kehittämistyössä ja toteutuksessa on käytetty ulkopuolisia ammattilaisia. 

Puolueelle viestintätyötä tukemaan suunniteltua viestintävapaaehtoisten 
organisoitua ryhmää ei perustettu. Vapaaehtoisvoimia on pystytty käyttämään 
erityisesti sosiaalisen median kanavissa tehtyjen julkaisujen toteutuksessa.  

Mediayhteyksiä hoidettiin tiedottein (n. kerran kuukaudessa puoluehallituksen 
kokousten yhteydessä) sekä tiedotustilaisuuksin (puoluevaltuustot, 
puoluekokous, puheenjohtajasta käydyn neuvoa-antavan jäsenäänestyksen 
tulosten julkistaminen). 

Vasemmiston viestintäryhmä kokoontui tarvittaessa mm. suunnittelemaan 
jäsenlehden sisältöä ja isojen tapahtumien tiedottamista. Viestintäryhmään 
kuuluivat eduskuntaryhmän viestintätiimi, puoluesihteeri, 
europarlamentaarikon tiedotusvastaava sekä puolueen tiedottaja. 

Vasemmiston sähköiset viestintäkanavat 
Vasemmiston aktiiviset verkkosivut ovat ulkoiseen viestintään suunnattu 
kotisivu vasemmisto.fi sekä kampanja- ja materiaalipankkina toimiva extranet 
Vasextra. 

Kotisivu 
Vasemmisto.fi -sivuston ilmeen päivitys päätettiin yhdistää kuntavaalien 
viestintään siten, että raikastettu ilme lanseerataan samalla vaali-ilmeenä. 
Koska moniin vaaleihin oli tehty erilaisia visuaalisia kampanjatoteutuksia, 
joihin sisältyi kuhunkin omia täysin erillisiä elementtejä, ei Vasemmiston 
varsinaista omaa ilmettä enää pystynyt tunnistamaan. Kentällä näiden 
elementtien käyttö oli kirjavaa ja hallitsematonta. 

Vas.fi 
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Ilmeen raikastuksen yhteydessä uusittiin osastojen vas.fi-pohjaiset 
nettisivuteemat ja tiedotettiin kenttää mm. oikeasta logon käytöstä ja siitä, 
että vanhanmalliset sivut poistetaan. Sivupohja tuli maksulliseksi siten, että 
kuukausimaksu on 5 euroa, mikä sisältää teknisen tuen, palvelintilan, 
päivitykset, kehittämisen, sisällöntuottamisen tuen HelpDeskin sekä 
sähköpostitse että 24/7 tukipyyntöjen lähetyksen chat-palveluna. Pyyntöihin 
vastaa tiedottaja tai sivukehittäjä silloin kun on tavoitettavissa. 

Vasextra 
Kampanja- ja materiaalisivusto Vasextraa hyödynnettiin 
puoluekokoustiedotuksessa sisäisesti (ohjeet, aikataulut, ehdokkaiden 
esittelyt ym.), sekä puolueen materiaalien ja ohjeiden levityksessä. 

Puoluekokouksen virallisella sivulla (vas.fi-pohjainen WordPress) puolueen 
omistamassa osoitteessa puoluekokous.fi julkaistiin ajantasaista tietoa 
kokouksen aikana. Puoluekokouksen nettitoimitus koostui puoluetoimiston ja 
eduskuntaryhmän työntekijöistä sekä vapaaehtoisista talkoolaisista. 

Uutiskirje 
Vasemmiston uutiskirje ilmestyi perjantaisin, lukuunottamatta kesä- ja 
joulutaukoja. Uutiskirjeen tilaajamääränä pysyi tasaisesti noin 4200:ssa. 
Kirjeen yhden mainosbanneripaikan käytti koko vuoden vakuutusyhtiö Turva. 
Kirjeen sisältö koostui puoluejohdon, kansanedustajien ja mepin tiedotteista 
sekä lähiyhteisöjen tapahtumauutisista sekä jäsenhankinnan ja lahjoitusten 
markkinoinnista. 

Jäsenkyselyt 
Puolue otti käyttöön SurveyPal-työkalun, jolla toteutettiin kolme kyselyä: 
jäsenille Mielipiteesi puolueesta sekä avoimet kyselyt ehdokasrekrytointiin ja 
halukkuudesta osallistua Vasemmistoliiton vaalityöhön. 

Painettu materiaali 
Jäsenlehti 
Puolue julkaisi jäsenlehden marraskuun lopussa, lehti tehtiin Kansan Uutisten 
liitteenä. Painosmäärä oli 49 000.  Lehti jaettiin kaikille jäsenille sekä Kansan 
Uutisten tilaajille, aluejärjestöt tilasivat sitä jakeluun omissa tapahtumissaan. 
Lehden sisällöstä vastasi viestintäryhmä (puoluetoimisto, eduskuntaryhmä ja 
europarlamentaarikon viestintä). 

Suunniteltua puoluekokoukseen keskittyvää tiedotuslehteä ei tehty, vaan 
tiedotus keskittyi puoluekokouksen nettitoimitukseen ja Kansan Uutisten 
julkaisemiin puoluesihteeri- ja puheenjohtajaehdokkaiden esittelyihin. 

Myöskään puolueen esittelyjä eri kielillä ei toteutettu resurssien vähyyden 
vuoksi. Samasta syystä päätettiin luopua verkkoversiona julkaistavan 
jäsenlehden tuottamisesta. 
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Jäsenkirjeet 
Uusien jäsenien tervetulokirjeeseen sisällytettiin aikaista enemmän tietoa 
puolueesta ja jäsenen toimintamahdollisuuksista. 
Kalenteri 
Vasemmiston vuosikalenteri tehtiin itsenäisyyden 100-vuotisteemalla. 
Yhteistyössä Kansan Arkiston ja Työväenmuseo Werstaan kanssa kalenteriin 
koottiin itsenäisyyden alkuvuosien valokuvia työväenliikkeen toiminnasta ja 
arjesta. Kalenterin vapaaehtoisen maksun tuotto suunnattiin kuntavaalien 
kulujen kattamiseen.  Kalenteri postitettiin vuosilahjana jäsenille sekä 
tilausten mukaan myyntiä varten piireille. 

Sosiaalinen media 
Sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram ja muut mahdolliset 
kanavat) toteutettiin markkinointia suunnitellusti erilaisin kampanjoin. 
Hyödynnettiin myös nopeaa viestintää kuva-teksti-videojulkaisuin. Suurin osa 
some-julkaisuista toteutettiin eduskuntaryhmässä, aiheina pääasiassa 
kansanedustajien eduskuntatyö tai puoluejohdon esiintymiset. 

Videointi ja animaatiot 
Puoluevaltuuston kokoukset videoitiin ja näytettiin suorina nettilähetyksinä 
osoitteessa vasemmisto.fi/live ja Vasemmiston YouTube-kanavalla.  

Loppuvuodesta pantiin työn alle animaatiosarjan toteutus levitettäväksi 
verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 

Lehtiyhteistyö 
Vasemmistoliitto jatkoi yhteistyötä äänenkannattajansa Kansan Uutisten 
kanssa mm. jäsenlehden toteutuksessa. Muita työväenlehtiä tuettiin lähinnä 
ilmoituksin.  

Puolue on mukana Kansan Uutisten verkkoportaalissa, jonka uutisvirrassa 
näytetään puolueen ajankohtaiset asiat. 

Muuta 
Tapahtumamarkkinointi 
Vasemmistoliitto oli näkyvästi esillä Valkeakosken Työväen musiikkijuhlilla, 
jossa paikalliset osastot pitivät tapahtumatorilla telttaa. Puolue sponsoroi 
tapahtumassa työväenlaulukaraoken, jonka vetäjänä toimi tamperelainen 
valtuutettu Kalle Hyötynen. Li Andersson osallistui alkoholipoliittiseen 
paneeliin. 

Porin SuomiAreenaan Vasemmistoliitto esiintyi yhdessä muiden puolueiden 
kanssa puolueteltalla. Merja Kyllönen oli mukana paneeleissa. Kesän aikana 
puolue näkyi myös Helsingin Maailma kylässä -tapahtumassa ja Pride-
kulkueissa ympäri Suomen.  
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Viestinnän vuosikello 
Vasemmistoliiton viestinnässä kansalliset tai kansainväliset teemapäivät 
huomioidaan lähinnä sosiaalisessa mediassa, pääasiassa eduskuntaryhmän 
voimin.  

Viestinnän suunnitelmissa ollut puoluetoimiston, eduskuntaryhmän ja 
europarlamentaarikon viestintävastuullisten laadittava Viestinnän vuosikello ja 
sen pohjalta tarkempi viestintätoimien aikataulutus jäi toteutumatta ajan ja 
resurssien puutteen vuoksi.  

Jäsenäänestys ja Tradekan vaalit viestinnässä 
Puoluetoimisto tuotti puheenjohtajasta käydyn neuvoa-antavan 
jäsenäänestyksen materiaalit (ehdokasesite ja äänestysliput ja -kuoret) sekä 
organisoi hotelli Arthurissa osuuskunta Punaisen Vaaran videoiman 
puheenjohtajatentin. 

Tradekan vaaleissa puolue teki valtakunnallisen vasemmistoehdokkaiden 
vaalikampanjan, johon liittyi kotisivujen vaali- ja ehdokassivut, vaaliesite 
Eläkeläiset-lehden välissä sekä vaali-ilmoituksia. 

Työelämäpolitiikka 
Alkuvuoden Vasemmistoliiton työelämäpolitiikkaa valmisteli ay-valtuuskunta 
ja syksyllä 2016 puoluekokouksessa valitun puoluehallituksen nimeämä 
työelämätyöryhmä. 

Vasemmistoliitto järjesti yhdessä KSL:n ja ay-vasemmiston kanssa 
Työelämäfoorumin Tampereella 15.–16.10. Työelämäfoorumissa käsiteltiin 
mm. talouspolitiikkaa, Vasemmistoliiton työelämätavoitteita, suomen 
vientivetoista palkkarakennetta ja paikallista sopimista, eurooppalaista 
edunvalvontaa ja kansainvälistä solidaarisuutta, ulkomaalaisten/
siirtotyövoiman oikeuksien puolustamista työelämässä sekä harmaat taloutta 
ja veroparatiiseja. Työelämäfoorumiin osallistui noin 300 henkilöä. 

Ay-valtuuskunnan ja työelämätyöryhmän edustajia on osallistunut eri liittojen 
vasemmistotyhmien tilaisuuksiin.  

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. 
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Vasemmistoliitto osallistui aktiivisesti Euroopan Vasemmistopuolueen 
yhteiseen toimintaan. EL:n kesäyliopistoon Italiassa osallistui 14 
vasemmistoliittolaista. Poikkeuksellisesti Suomessa ei järjestetty ainoatakaan 
EL:n tilaisuutta, koska Vasemmistoliitto oli tyytymätön EL:n sisäisen 
avoimuuden ja demokratian tilaan. Vasemmistoliitto työskenteli koko vuoden 
EL:n käytäntöjen muuttamiseksi. Työ huipentui joulukuussa Berliinissä 
järjestetyssä puoluekokouksessa, jossa Vasemmistoliitto yhdessä etenkin 
Tanskan Enhedslistenin ja Ranskan Vasemmistopuolueen tuella onnistui 
muuttamaan johtamisjärjestelmän siten, että puoluetoimiston ja toiminnan 
johtamista ei enää keskitetä yhdelle varapuheenjohtajalle. Vasemmistoliitto 
antoi ensimmäisenä puolueena tukensa Saksan vasemmiston Gregor Gysin 
valinnalle EL:n puheenjohtajaksi, joten puolueen keskeisimmät tavoitteet 
saatiin kaikilta osin puoluekokouksessa läpi. 

Toiminta Euroopan parlamentissa 2016 
Vasemmistoliiton edustajana Euroopan parlamentissa toimi vuonna 2016 
MEP Merja Kyllönen. 

Kyllönen on varsinainen jäsen liikenne- ja matkailuvaliokunnassa TRANissa 
sekä varajäsen ympäristö-, kansanterveys- ja elintarvikkeiden 
turvallisuusvaliokunnassa ENVIssä. Kyllönen on myös jäsen parlamentin 
Venäjä-valtuuskunnassa sekä varajäsen EU:n suhteista Japaniin 
vastaavassa valtuuskunnassa. Vuonna 2016 Kyllönen osallistui myös 
Volkswagenin päästöskandaalin johdosta perustetun EMIS-
tutkintavaliokunnan työhön ryhmänsä koordinaattorina.  

 Liikenne- ja matkailuvaliokunnassa Kyllönen toimii edelleen Euroopan 
yhtyneen vasemmiston/Pohjoismaiden vihreän vasemmiston 
konfederaatioryhmän eli GUE/NGL-ryhmän koordinaattorina ja pääsee näin 
merkittävästi vaikuttamaan koko valiokunnan työn suunnitteluun ja 
painopisteisiin. Kyllönen emännöi myös liikennevaliokunnan meppiryhmän 
vierailua Suomeen helmikuussa 2016, jolloin mepit tutustuivat erityisesti 
Suomen talvisten liikenneolosuhteiden erityishaasteisiin Lapissa ja 
Helsingissä.  

Liikennevaliokunnassa hän toimi liikennevaliokunnan raportöörinä eli asian 
valmistelijana ilmastopolitiikkaa koskevan taakanjakoasetusta käsiteltäessä. 
Merja osallistui raportöörinä myös neljännen rautatiepaketin käsittelyyn. 
Lisäksi hän osallistui aktiivisesti useiden muiden mietintöjen ja lausuntojen 
valmisteluun, jotka käsittelivät muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten 
asemaa liikennemarkkinoilla, jakamistaloutta, eurooppalaisia 
logistiikkaverkostoja, kestävää kaupunkiliikennettä ja sisävesiliikenteen 
miehistön pätevyysvaatimuksia. Kyllösen työpanos liikennevaliokunnassa on 
ollut sekä työpanoksella että vaikuttavuudella arvioituna merkittävää.  
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Myös ympäristövaliokunnassa Kyllönen jatkoi työtään. Työlistalla olivat muun 
muassa Euroopan strategia LNG:n varastoinnista, uusiutuvasta energiasta ja 
robotiikasta.   

 Merja Kyllönen on ollut vuoden 2016 aikana mukana laatimassa 
parlamentille 58 päätöslauselmaesitystä, sekä jättänyt 12 kirjallista 
kannanottoa ja 40 kirjallista tai suullista kysymystä toimielimille. Kyllönen 
käytti vuoden 2016 aikana 28 täysistuntopuheenvuoroa ja on ollut edelleen 
aktiivisimpien suomalaismeppien joukossa esim. MEP ranking -sivuston 
tilastoissa. 

Vuoden 2016 elokuussa Kyllönen järjesti Liikenneherätys! - nimisen työpajan 
liikenteen vähähiilistämisestä Väylät ja liikenne-päivillä Tampereella ja 
marraskuussa ”The decarbonization of European transport system”-
seminaarin samasta aiheesta Brysselissä. Lisäksi hän vieraili parlamentin 
liikennevaliokunnan kanssa Kanadassa arktisen politiikan ja lentoliikenteen 
asioissa ja Japanissa, Tokiossa sekä Osakassa, perehtyen erityisesti 
vetytalouteen sekä merenkulun ja rautateiden uudenaikaisiin ratkaisuihin. 

Kyllösen toimintaa parlamentissa esitellään omien nettisivujen kautta 
osoitteessa www.merjakyllonen.fi sekä säännöllisillä päivityksillä Merjan 
poliitikkoprofiilin kautta Facebookissa, Twitterissä ja Instagrammissa. Vuoden 
2016 aikana kotisivuilla julkaistiin 39 blogipostausta. Lisäksi Merja kirjoitti 
vuoden aikana 64 kolumnia eri tiedotusvälineisiin, mm. Kansan Uutisiin, 
Kainuun Sanomiin, Kalevaan ja Voimaan. 

Merjan toimintaa parlamentissa tehdään tutuksi myös kaksi kertaa vuodessa 
ilmestyvän Kyllikki -lehden kautta. Vuoden 2016 aikana Kyllikki -lehti ilmestyi 
Kansan Uutisten välissä toukokuussa ja lokakuussa. Painosmäärä oli noin 27 
000. 

Kotimaan tilaisuuksia järjestettiin vuoden 2016 aikana ainakin seuraavilla 
paikkakunnilla: Oulu, Kajaani, Tampere, Hämeenlinna, Nokia, Vaasa, 
Lappeenranta, Kotka, Helsinki, Pori, Sastamala, Paltamo, Suomussalmi, 
Joensuu, Saarijärvi, Jyväskylä, Äänekoski. 

Merja Kyllösen avustajina Brysselissä ovat toimineet Piia Karjalainen ja 
Helena Taimisto ja kotimaassa Sarianne Hartonen ja Jussi Saramo. 

GUE/NGL-ryhmä 
 Vasemmistoliitto kuuluu Euroopan parlamentissa Euroopan yhtyneen 
vasemmiston/Pohjoismaiden vihreän vasemmiston konfederaatioryhmään 
(GUE/NGL). Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa ryhmä kasvoi 16 
jäsenellä ja heinäkuussa alkaneella uudella parlamenttikaudella ryhmässä oli 
52 jäsentä 19 eri poliittisesta delegaatiosta ja 14 maasta. Ryhmän jäsenistä 
26 on naista ja 26 miestä. 
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 GUE/NGL ryhmän keskeisiä teemoja vuonna 2016 olivat TTIP, CETA,  
Euroopan toimet pakolaiskriisissä, pakolaisten asema Euroopassa sekä 
veronkierto (LuxLeaks, PanamaPapers) ja ilmasto/energiapolitiikka. 

Ryhmä järjesti opintopäivät keväällä Hollannissa ja syyskuussa Slovakiassa 
ja Tsekeissä. Aiheina olivat mm. TTIP ja CETA, ruokaturvaan liittyvät 
kysymykset, eläinten kuljetus ja eläinten farmikasvatus, liuskekaasun riskit ja 
kansalaisjärjestöjen toiminta. Parlamentaaristen toimien lisäksi ryhmä on 
toiminut aktiivisesti järjestämällä seminaareja ja mielenilmauksia sekä 
osallistumalla muiden tahojen järjestämiin mielenilmauksiin. Vuoden 2016 
aikana ryhmä on lähettänyt delegaatioita mm. tarkastelemaan poliittista 
tilannetta Kreikassa ja Palestiinassa sekä tutustumaan pakolaisleireille ja 
pakolaisten kauttakulkupaikkoihin erityisesti Pohjois-Ranskan Calais’issa. 
Toiminta sosiaalisessa mediassa on ollut myös aktiivista. 

 Vasemmistoliiton edustajana ryhmän sihteeristössä vuonna 2016 jatkoi 
Sanna Lepola, joka on toiminut ryhmän varapääsihteerinä vuodesta 2009. 

Vasemmistonaiset/Valtikka 
Vasemmistonaisten valtakunnallista toimintaa koordinoi ja ohjasi 24-jäseninen 
hallitus eli Valtikka. Valtikka kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Valtikan 
työvaliokunta, Työhanska, valmisteli Valtikan kokoukset sekä muut sille 
annetut tehtävät.  

Feminaari 2.-3.4. Rovaniemellä 
Vasemmistonaiset järjesti yhteistyössä KSL Opintokeskuksen kanssa 
feminaarin ”Viekö talouskriisi Lapin naisilta tulevaisuuden?”, jossa puhujina 
olivat Lapin yliopiston tutkija Hanna Sinevaara-Niskanen sekä Arktisen 
keskuksen tutkija Nafisa Yeasmin. Kommenttipuheenvuorot aiheeseen 
käyttivät Vasemmistoliiton puheenjohtajaehdokkaat Li Andersson ja Aino-
Kaisa Pekonen. 

Valtakunnallinen kokous ja Sote-seminaari 
Vasemmistonaisten kerran kolmessa vuodessa järjestettävä verkostokokous 
pidettiin 29.–30.10. Helsingissä, Kulttuurikeskus Sofiassa. Kokoukseen 
osallistui yli 80 naista ympäri Suomen. Kokouksessa hyväksyttiin 
Vasemmistonaisten kuntavaaliteesit, strategia sekä uusi toimintasopimus. 
Vasemmistonaisten puhenaiseksi valittiin jatkamaan Saila Ruuth Helsingistä. 
Varapuhenaisiksi valittiin vaalilla Anni Järvinen Joensuusta ja Sannamari Sala 
Oulusta.  

Kokousta ennen järjestettiin kaikille avoin seminaari sote-uudistuksesta 
”Onko mahdollisuuksia saada aikaan ihmislähtöinen sote?” yhteistyössä KSL 
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Opintokeskuksen kanssa, jossa keskusteltiin ja kuultiin alustuksia sote-
uudistuksen haasteista eri näkökulmista. 

Vasemmistoliiton puoluekokous 
Ennen puoluekokousta Vasemmistonaiset tasa-arvotenttasi puheenjohtaja- ja 
puoluesihteeriehdokkaita nettisivuillaan. 

Vasemmistonaiset kampanjoi Vasemmistoliiton puoluekokouksessa 
feministiseksi puolueeksi julistautumisen puolesta. Aloite ei saanut tarvittavaa 
äänimäärää läpimenoon. 

Naisten osuus uudessa puoluejohdossa kasvoi merkittävästi, kun uudeksi 
puheenjohtajaksi, kahdeksi varapuheenjohtajaksi sekä puoluevaltuuston 
puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin nainen. 

Puoluekokousedustajista noin 40 % oli naisia. 

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

Nytkis-yhteistyön puitteissa osallistuttiin niin keskusjärjestö- kuin 
paikallistasollakin useisiin naistenpäivä-, eduskuntavaali- sekä Valoa, ei 
väkivaltaa -tapahtumiin.  

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan TANEn jäsenenä toimi Silla Kakkola, 
varajäsenenään Kari Uotila. 

Puolueiden Kansainvälinen Demokratiayhteistyö Demo ry:n gender-ryhmässä 
Vasemmistonaisia edustivat Helvi Kolehmainen.  

Suomen kansallisessa väkivaltaobservatoriossa Vasemmistonaisia edustivat 
Pirkko Kotila ja Maarit Fredlund.  

Naisjärjestöjen keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet ja pääsihteeri Terhi 
Heinilä kävivät kertomassa järjestöstä ja keskustelemassa ajankohtaisista 
nais- ja tasa-arvopoliittisista kysymyksistä. 

Tiedottaminen  
Pippuri-lehdestä ilmestyi vuoden aikana kaikkien aikojen viimeinen numero 
lokakuussa. 

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

Vuoden aikana kannanottoja tehtiin neljä. Kannanottojen lisäksi liikkeen 
yhteisillä jouluglögeillä jaettiin Vasemmistonaisten perinteinen Pro feminismi 
-palkinto. Tällä kertaa palkinnon saivat Anna Paavilainen ja Raisa Omaheimo. 
Vuoden 2016 palkinnonsaajia yhdistää omista kokemuksista kumpuava taide, 
joka tekee näkyväksi ja ravistelee yhteiskuntamme kieroutuneita, naisia 
alistavia rakenteita. 

Toimintavuonna tehtiin päätös perustaa Vasemmistonaistille oma blogi sekä 
aloittaa uutiskirjeen julkaiseminen vuoden 2017 alussa osana viestinnän 
uudistamista. 

Paikallistoiminnan tuki  
Paikallisia toimintaryhmiä tuettiin taloudellisesti avustuksilla. Toimintavuoden 
lopussa toimintaryhmiä oli 30.  

Taloudellisen tuen lisäksi Vasemmistonaiset tuotti jakomateriaalia 
toimintaryhmien käyttöön. 

Kansainvälinen toiminta  
Euroopan Vasemmistopuolueen (European Left, EL) naisverkosto EL-femissä 
Vasemmistoliiton edustajana toimi Riikka Taavetti, joka toimi myös EL-femin 
koordinaatioryhmässä.  

Muu toiminta  
Vasemmistonaiset osallistui eri tavoin muun muassa Maailma Kylässä 
-tapahtumaan, Naisten äänioikeus 110-vuotisjuhlaan eduskunnassa, 
Helsingin Prideen, Valkeakosken Työväen musiikkijuhlaan, THL:n tasa-
arvopäiville, Naisten palkkapäivään ja Keskustanaisten 75-vuotisjuhliin.  

 Landsstyrelsen 
2016 var landsmötesår, och landsmötet hölls den 27 februari i Åbo. Mötet 
diskuterade det aktuella basinkomstförsöket, regeringens nedskärnings- och 
privatiseringspolitik, social- och hälsovårdsreformen och vad Vänstern borde 
ändra på för att bättre nå ut till medborgarna. 
Landsmötet valde en ny landsstyrelse: ordförande Birgitta Gran, 
viceordförande Joonas Leppänen och medlemmarna (ersättarna inom 
parentes) Kristina Hakola-Wass, Dalsbruk (Alex Fagerström, Åbo), Heli 
Hallivuori, Esbo (Irja Bergholm, Kyrkslätt), Karl-Johan Holmqvist, Jakobstad 
(Henrik Fågelbärj, Vasa), Silvia Modig, Helsingfors, (Eliel Kilpelä, 
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Helsingfors), Daniel Nyman, Raseborg (Maarit Fredlund, Helsingfors) och 
Fredrik Rönnlund, Mariehamn (Antony Fredriksson, Åbo). 
Sommarens fisksoppskalas hölls på Högsåra 30–31.7. Ny Tids chefredaktör 
Janne Wass föreläste och höll workshop om hur man når ut i media i 
digiåldern. Diskussion om kommunalvalet och förberedelserna för det var 
också på agendan. 
Under hösten koncentrerades arbetet helt och hållet på kommunalvalet 2017 
och kandidatrekryteringen. 
Ett medlemsbrev till de svenska medlemmarna sändes i slutet av juni. 
Landsstyrelsen höll två möten under året. 

Vuonna 2016 oli landsmöte-vuosi, ja landsmöte pidettiin 27.2. Turussa. 
Kokouksessa keskusteltiin ajankohtaisesta perustulokokeilusta, hallituksen 
leikkaus- ja yksityistämispolitiikasta, sotesta sekä siitä, miten Vasemmiston 
pitäisi muuttua, jotta se saisi paremmin viestinsä perille. 
Landsmötessä valittin uusi landsstyrelsen: puheenjohtaja Birgitta Gran, 
varapuheenjohtaja Joonas Leppänen ja jäsenet (varajäsenet suluissa) 
Kristina Hakola-Wass, Taalintehdas (Alex Fagerström, Turku), Heli Hallivuori, 
Espoo (Irja Bergholm, Kirkkonummi), Karl-Johan Holmqvist, Pietarsaari 
(Henrik Fågelbärj, Vaasa), Silvia Modig, Helsinki (Eliel Kilpelä, Helsinki), 
Daniel Nyman, Raasepori (Maarit Fredlund, Helsinki) ja Fredrik Rönnlund, 
Maarianhamina (Antony Fredriksson, Turku). 
Kesän kalasoppakestit pidettiin Högsårassa 30.–31.7. Ny Tidin päätoimittaja 
Janne Wass luennoi ja opasti tiedottamisesta digikaudella. Ohjelmassa oli 
myös keskustelua kunnallisvaaleista ja niihin valmistautumisesta. 
Syyskauden työ kohdistettiin kokonaan vuoden 2017 kuntavaaleihin ja 
ehdokasrekrytointiin. 
Jäsenkirje ruotsinkielisille jäsenille lähetettiin kesäkuun lopussa. 
Landsstyrelsen piti kaksi kokousta vuoden aikana. 

Työskentely työryhmissä 
Käytännön valmistelutyötä tehtiin useissa työryhmissä. Työryhmät 
osallistuivat kevään 2017 kuntavaalien ohjelmatyön valmisteluun. 
Työryhmissä käynnistettiin myös puoluekokouksen edellyttämät asiakirjat. 

Puoluekokouksessa 2016 valittu puoluehallitus nimesi vuoden 2016 loppuun 
mennessä seuraavat työryhmät: aluepoliittinen työryhmä, IT-poliittinen 
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työryhmä, koulutuspoliittinen työryhmä, kulttuuripoliittinen työryhmä, 
maailmanpoliittinen työryhmä, organisaatiotyöryhmä, siirtolaisuus- ja 
kotouttamispoliittinen työryhmä, sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmä, tasa-
arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä, työelämätyöryhmä, ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen työryhmä ja ympäristötyöryhmä. 

Hallinto ja talous 

Puoluevaltuusto 
Puoluevaltuusto kokoontui vuonna 2016 kaksi kertaa. Kevätkokous pidettiin 
19.3.2016 ja syyskokous 19.–20.11.2016. Kokoukset pidettiin Helsingissä, 
eduskunnan pikkuparlamentin auditoriossa. 

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi 
puoluekokousta. Puoluevaltuusto kommentoi luonnosta poliittiseksi 
tavoiteohjelmaksi ja päätti vaalijärjestyksestä neuvoa antavalle äänestykselle 
puheenjohtajasta. Lisäksi kevätkokous vahvisti ruotsinkielisen 
toiminnanohjesäännön. 

Syyskokouksessa sääntömääräisistä asioista päättämisen lisäksi käsiteltiin 
kuntavaaleja. Lisäksi kokous vahvisti Vasemmistonaisten 
toimintasopimuksen. 

Puoluevaltuuston puheenjohtajistoon kuuluivat 10.–12.6. pidettyyn 
puoluekokoukseen asti puheenjohtaja Hanna Sarkkinen ja ensimmäinen 
varapuheenjohtaja Pia Lohikoski. Puoluekokouksen jälkeen 
puheenjohtajiston muodostivat puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski, 
ensimmäinen varapuheenjohtaja Suldaan Said Ahmed ja toinen 
varapuheenjohtaja Kati Tervo. 

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

Vuoden 2013 puoluekokouksen valitsemista puoluevaltuutetuista osallistuivat 
puoluevaltuuston kevätkokoukseen Paul Abbey, Eija Ailasmaa, Li Andersson, 
Birgitta Gran, Oili Heino, Antti Holopainen, Katja Hänninen, Helvi Järvenpää, 
Anni Järvinen, Vesa Kaikkonen, Pentti Kallio, Jukka Karhula, Dan 
Koivulaakso, Markus Korjonen, Mikko Kuoppa, Matti Kyllönen, Erkki 
Laukkanen, Hannu Lehikoinen, Ilkka Levä, Tuula Linnusmäki, Pia Lohikoski, 
Matti Matikainen, Kauko Niemi, Henrik Nyholm, Ari Parviainen, Niko 
Peltokangas, Laura Piippo, Vuokko Piippolainen, Tarmo Raatikainen, Petra 
Raudaskoski, Juha Rautio, Aleksanteri Repo, Markku Ruotsalainen, Elina 
Sandelin, Hanna Sarkkinen, Anu Suoranta, Irma Taavela, Riikka Taavetti, 
Jenni Uljas, Maarit Uusikumpu, Kaisa Vallavuori, Mikko Viitanen ja Johannes 
Yrttiaho. 
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Varajäsenistä kokouksiin osallistuivat Jouni Ahlgren, Riku Ahola (1), Jan-
Mikael Hakomäki, Antti Knuuttila, Jarkko Kotilaine, Leila Mäkinen, Kiti 
Neuvonen, Aki Nummelin, Paula Rastas ja Elina Turunen. 

Puoluekokouksen 2016 valitsemista puoluevaltuutetuista osallistuivat 
syyskokoukseen Paul Abbey, Mira-Veera Auer, Antero Eerola, Jani From, 
Birgitta Gran, Hilkka Haaga, Mia Haglund, Jan-Mikael Hakomäki, Auli 
Herttuainen, Milla Jurva, Anni järvinen, Pentti Kallio, Rauno Kesseli, Veera 
Kiretti, Mai Kivelä, Markus Korjonen, Erkki Laukkanen, Rauno Lehtinen, 
Anneli Lehto, Elisa Lientola, Katja Mechelin, Hanna Mithiku, Anna Mäkipää, 
Tomi Nieminen, Henrik Nyholm, Joni Orava, Ari Parviainen, Niko 
Peltokangas, Antti Perkkalainen, Mike Pohjola, Tarmo Raatikainen, Raisa 
Ranta, Paula Rastas, Mikko Raudaskoski, Riika Raunisalo, Aki Räisänen, 
Petri Salminen, Jouni Sirén, Anu Suoranta, Irma Taavela, Lauri Titola, Kaisa 
Vallavuori, Mikko Viitanen ja Anna Vuorjoki. 

Varajäsenistä kokoukseen osallistuivat Dieter Flemmich, Aaro Granroth, 
Hanna Hylkilä, Sirkku Ingervo, Leila Mäkinen, Asko Nurminen ja Oskari 
Rantala. 

Puoluevaltuuston kokouksiin osallistuivat sääntömääräisinä kutsuttavina 
puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän jäsenet, edustaja Euroopan 
parlamentissa, Vasemmistonaisten, Vasemmistonuorten ja Pinskujen 
edustajat. Sääntömääräisten kutsuttavien lisäksi kokouksiin osallistuivat 
Vasemmistoliiton työntekijät, Vasemmisto-opiskelijoiden edustaja ja EU-
vaaliehdokkaita. Puoluevaltuuston sihteerinä kevätkokouksessa toimi 
hallinnon sihteeri Malla Kantola ja syyskokouksessa jäsen- ja naispoliittinen 
sihteeri Silla Kakkola. 

Puoluehallitus 
Puoluehallitus kokoontui 13 kertaa vuoden 2016 aikana. Kokouksista kuusi oli 
puoluekokouksessa 2013 valitun puoluehallituksen kokouksia ja seitsemän 
2016 puoluekokouksessa valitun puoluehallituksen. Muut kokoukset pidettiin 
Helsingissä, paitsi 27.–28.8. järjestetty seminaarikokous pidettiin 
kokoushotelli Gustavelundissa Tuusulassa. Seminaariosuuteen osallistuivat 
puoluehallituksen lisäksi piirien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, Valtikan 
jäsenet ja Vasemmistoliiton työntekijät.  

Vuoden 2013 puoluekokouksessa valitut puoluehallituksen jäsenet 
osallistuivat kevään 2016 kuuteen kokoukseen seuraavasti: 

Puheenjohtaja Paavo Arhinmäki (5), ensimmäinen varapuheenjohtaja Aino-
Kaisa Pekonen (5), toinen varapuheenjohtaja Sari Moisanen (5), kolmas 
varapuheenjohtaja Kalle Hyötynen (1), puoluesihteeri Marko Varajärvi (2), 
puoluehallituksen jäsenet Heidi Auvinen (2), Risto Kalliorinne (5), Joonas 
Leppänen (6), Heikki Patomäki (3), Raisa Ranta (2), Minttu Sillanpää (4), 
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Sinikka Torkkola (4), Erkki Virtanen (5) ja Joonatan Virtanen (5), 
ensimmäinen varajäsen Janne Nieminen (4), toinen varajäsen Marja Leena 
Makkonen (6) ja kolmas varajäsen Timo Katajainen (1). 

Puoluekokouksessa 2016 valittu puoluehallitus osallistui kesällä ja syksyllä 
pidettyihin seitsemään kokoukseen seuraavasti: 

Puheenjohtaja Li Andersson (7), ensimmäinen varapuheenjohtaja Hanna 
Sarkkinen (7), toinen varapuheenjohtaja Juho Kautto (6), kolmas 
varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo (5), puoluesihteeri Joonas Leppänen 
(7), puoluehallituksen jäsenet Teija Asara-Laaksonen (4), Joona Mielonen (4), 
Silvia Modig (4), Kauko Niemi (5), Janne Nieminen (6), Minttu Sillanpää (6), 
Eila Tiainen (6), Sinikka Torkkola (7) ja Erkki Virtanen (5), ensimmäinen 
varajäsen Ilpo Haaja (6), toinen varajäsen Alia Dannenberg (7) ja kolmas 
varajäsen Kaisa Korhonen (6). 

Puoluehallitukseen sääntömääräisiä kutsuttavia ovat puoluevaltuuston 
puheenjohtaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Lisäksi puoluehallituksen 
kokouksiin kutsuttiin puoluevaltuuston varapuheenjohtajat, 
Vasemmistonuorten puheenjohtaja, Vasemmistonaisten puheenjohtaja, 
edustaja Euroopan parlamentissa ja hänen Suomen avustajansa, 
eduskuntaryhmän pääsihteeri ja tiedottaja sekä puoluetoimiston työntekijöitä. 

Puoluehallituksen päätöksiä: 
- vahvisti puoluekokousedustajien ja puoluekokouksessa valittavien 

puoluevaltuutettujen määrän piireittäin ja antoi ohjeet 
puoluekokousedustajien ja puoluevaltuutettujen valintaa varten sekä 
vaaliyhtymiä varten (20.1.) 

- päätti järjestää työelämäfoorumin 15.–16.10. yhdessä ay-vasemmiston 
ja KSL:n kanssa (20.1.) 

- vahvisti piirien tekemät esitykset vaaliyhtymiksi puoluekokousedustajien 
valintaa varten (17.2.) 

- hyväksyi puoluekokouksen esityslistan esitettäväksi puoluekokoukselle 
(5.3.) 

- päätti puoluekokoukselle esitettävistä sääntömuutoksista (5.3.) 

- hyväksyi puoluehallituksen vastaukset puoluekokoukselle esitettyihin 
aloitteisiin (5.3.) 

- hyväksyi poliittisen tavoiteohjelman esitettäväksi puoluekokoukselle 
(6.4.) 

- hyväksyi asuntopoliittisen ohjelman (1.6.) 
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- päätti esityksestä puoluekokouksen puheenjohtajistoksi, muiksi 
kokousvirkailijoiksi ja valiokuntien kokoonpanoiksi (1.6.) 

- päätti puoluesihteerin palkkauksesta (15.6.) 

- päätti perustaa 12 työryhmää (28.8.) 

- päätti vaaliliittosuosituksesta kuntavaaleissa 2017 (28.8.) 

- nimesi jäsenet 12 työryhmään (28.9.) 

- palkkasi poliittiseksi sihteeriksi Dan Koivulaakson (29.11.) 

- hyväksyi paperin eläkeläisköyhyyden poistamisesta (14.12.) 

- päätti valtakirjoista yhdistyksille, jotka voivat asettaa Vasemmistoliiton 
kuntavaaliehdokkaat 2017 kuntavaaleissa (14.12.) 

Puoluehallituksen tekemät nimitykset: 
- Nina Söderlund Vasemmistoliiton edustajaksi Saaristoasiain 

neuvottelukuntaan ja varajäseneksi Tomy Wass (17.2.) 

- Anni Ahlakorpi Vasemmistoliiton edustajaksi YK:n yleiskokouksen 
poliittiseen delegaatioon (1.6.) 

- Joonas Leppänen Vasemmistoliiton edustajaksi VR:n 
hallintoneuvostoon (28.8.) 

- Euroopan vasemmistopuolueen Lähi-Itä –työryhmään Hanna-Marilla 
Zidan (varsinainen) ja Mia Haglund (vara), Afrikka-työryhmään Hanna 
Hylkilä (varsinainen) ja Teppo Eskelinen (vara), Latinalainen Afrikka –
työryhmään Raisa Musakka (varsinainen( ja Kaija Rantanen (vara) 
(16.11.) 

- Dan Koivulaakso ja Saila Ruuth Euroopan vasemmistopuolueen 
hallitukseen 

Puoluehallituksen antamat lausunnot 
- lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-

uudistuksen askelmerkeiksi (20.1.) 
- lausunto esityksestä laiksi yksityisistä arkistoaineistoista (1.6.) 

- lausunto kansallisesta säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelmasta (28.9.) 

- lausunto hallituksen esityksestä sote- ja maakuntauudistuksen 
lainsäädännöksi (19.10.) 

- Puoluehallitus käsitteli myös puoluesihteerityöryhmän linjausta 
maakuntavaalien ajankohdasta ja ylimääräiseen puoluetukeen, http://
alueuudistus.fi/documents/1271139/1996957/
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Eduskuntapuolueiden+puoluesihteereiden+kokous+12.4.2016.pdf/
3c868cf4-f004-46e7-9b52-2d8210472fdf. 

Lisäksi puoluehallitus käsitteli kokouksissaan mm. ajankohtaista poliittista 
tilannetta, puolueen strategiaa, soteuudistusta, kuntavaalivalmisteluja, 
puoluekokousvalmisteluihin liittyviä asioita ja vastasi sille tehtyihin aloitteisiin 
ja esityksiin sekä hyväksyi piirien, osastojen ja kunnallisjärjestöjen 
sääntömuutoksia ja myönsi Vasemmistoliiton kultaisia ansiomerkkejä.  

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), järjestö- ja 
kunnallissihteeri, naispoliittinen sihteeri (työaika 50-prosenttinen) sekä 
tiedottaja. 

Puoluetoimistossa työskentelivät kertomusvuodella seuraavat henkilöt:  

Silla Kakkola  jäsensihteeri, puolipäivätoiminen 
Silla Kakkola  naispoliittinen sihteeri, puolipäivätoiminen 
Malla Kantola hallinnon sihteeri  
Mikko Koikkalainen järjestö- ja kunnallissihteeri  
Joonas Leppänen  puoluesihteeri 12.6.2016 alkaen 
Marianna Rautiainen tiedottaja 
Jussi Saramo  poliittinen- ja kv-sihteeri, puolipäivätoiminen  

31.12.2016 saakka 
Marko Varajärvi puoluesihteeri 12.6.2016 saakka 
Eila Viljakainen  taloussihteeri  

Aluetoimistoissa työskentelivät kertomusvuodella seuraavat henkilöt 
toiminnanjohtajina: 

Jaakko Alavuotunki Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi  
 Jukka Kinos Pirkanmaa, Keski-Suomi ja Pohjanmaa 
 Raimo Nieminen Varsinais-Suomi, Satakunta ja Häme  

Jorma Pikkarainen Helsinki ja Uusimaa  
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Jaakko Turunen Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja  
Kaakkois-Suomi   

Puolueen naispoliittista toimintaa koordinoi Vasemmistonaisten Valtikka ja 
ruotsinkielistä toimintaa Landsstyrelsen. 

Talous 
Vuonna 2016 puolueen talouteen vaikutti puoluekokous. Puoluekokouksen 
budjetti alittui 20 208,34 eurolla. Puoluekokouksen tulot oli 159 910,25 euroa, 
joista osallistumismaksut 76 850,00 euroa, ilmoitustuotot 14 314,00 euroa, 
kalenterituotot 66 465,20 euroa sekä lahjoitukset ja tukimaksut 2 281,05 
euroa. Puoluekokouksen kulut oli yhteensä 199 681,91 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. Kokouksiin osallistui myös puoluesihteeri Marko Varajärvi. 

Puoluekokouksen jälkeen puoluehallitus nimesi talousjaoston jäseniksi Leena 
Pelkonen (puheenjohtaja), Kari Uotila (varapuheenjohtaja), Erkki Koskiniemi, 
Laura Tuominen ja Pirjo Virtaintorppa. Jaoston sihteerinä on toiminut Eila 
Viljakainen. Kokouksiin osallistui myös puoluesihteeri Joonas Leppänen. 

Puoluekokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet varsinaisena 
Tuire Mannila KHT, KTM ja varatilintarkastajana Tiina Saarinen KTL, HTM. 

Jäsenet 
Kertomusvuoden 2016 lopussa jäsenrekisterissä oli 10553 jäsentä (10 027 
v. 2015), joista naisia 4 737 (4469 v. 2015), miehiä 5 707 (5514 v. 2015) ja 
sukupuoltaan valitsemattomia 44 (31 v. 2015). Tieto puuttuu 67 jäseneltä (13 
v. 2015). 

Vuoden 2016 jäsenmaksun maksaneiden määrä vuoden 2016 lopussa oli 
7 429 jäsentä (7 559 v. 2015) – vuoden 2016 jäsenmaksuja maksettu myös 
vuoden 2017 puolella ja ne ovat myös tässä luvussa mukana. 
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Vuoden 2016 jäsenmaksujen bruttotuotto oli 291 932,12 euroa 
(265 977,49 euroa v. 2015). 

Äidinkieleltään suomenkielisiä oli 10 226 (9760 v. 2015), ruotsinkielisiä 213 
(185 v. 2015) ja muita 70 (73 v. 2015) 

Perusjärjestöjä oli 583 (590 v.2015).  
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