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ensimmäinen. Puolueen hyvä kuntavaalitulos heijastui myös 
kuntavaalien yhteydessä käytyihin folktingetin vaaleihin, jossa puolue 
tuplasi paikkamääränsä.  

Vuoden 2017 aikana puolueen jäsenistö jatkoi kasvuaan, mikä myös 
luo pohjan vireämmälle järjestötoiminnalle ja myös edistää puolueen 
uudistumista.  

Puolueen uudistuminen ja jäsenrakenteen muutos edellyttävät 
puolueen järjestöön panostamista ja puolueessa aloitettiin vuoden 
2017 aikana ns. vapaaehtoistoiminnan mallin kehittämistä jonka 
keskiössä oleva Vaikuta vasemmistossa -sivusto valmistuu vuoden 
2018 aikana. Puoluekokouspäätökseen perustuvan toimintamallin 
ajatus on yhdistää ja koota tietoa puoluetoiminnasta, sen 
mahdollisuuksista sekä koulutuksista yhteen paikkaan, jotta 
mahdollisimman suuri osa jäsenistöstä saadaan mukaan aktiiviseen 
toimintaan.  

Vuoden 2017 aikana puolueessa on myös panostettu 
verkkokampanjoinnin edellytyksiin ja osaamiseen. 
Kuntavaalikampanjan yksi menestystekijä oli puolueen aiempaa 
vahvempi panostus sosiaalisen median kampanjointiin. Puolueessa on 
panostettu sosiaalisen median käyttöön ja myös siirrytty kohti 
osallistavampaa viestintää.  

Kansainvälisen toiminnan kannalta vuoden 2017 aikana puolue on 
ottanut osaa aktiivisesti euroopan vasemmiston (EL) johtamiseen. 
Vasemmistoliiton ajaman muutoksen jatkumona Euroopan 
vasemmistopuoluetta on kehitetty avoimempaan ja osallistavampaan 
suuntaan.  

Vuoden 2017 aikana puolueessa käynnistettiin maakuntavaalien 
valmistelut. Vaalit kuitenkin siirtyivät vuoden 2018 syksyyn. 
Puoluevaltuusto asetti kevätkokouksessaan 
presidenttiehdokkaakseen Merja Kyllösen. Puolueen toiminta vuoden 
2017 lopulla painottui presidentinvaalikampanjan suunnitteluun ja 
toteutukseen.  

Järjestötoiminta ja sen kehittäminen 

Vuoden 2017 järjestötoiminta keskittyi organisaatio- ja 
järjestöstrategian mukaiseen toimintaan ja strategian toimeenpanoon.  
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Painopisteistä korostuivat jäsenmäärän kasvu ja sen aktiivinen 
kasvattaminen sekä reagointi jäsenistön uudistumiseen.  

Vuoden aikana puolueeseen liittyi 1327 uutta jäsentä. Vuoden 2017 
lopulla puolueen jäsenmäärä oli 11192. Puolueen jäsenmäärä on ollut 
tätä korkeampi viimeksi vuonna 2001. Jäsenmäärän kehitys on siis 
ollut positiivinen. Jäsenistä naisia oli noin 45 % ja miehiä 55 %. 
Puoleen kokonaisjäsenmäärästä viime vuonna liittyneiden jäsenten 
osuus on 12 %. Uusien jäsenten määrä on prosentuaalisesti suuri 
suhteutettuna puolueen jäsenten kokonaismäärään.  

Puoluesihteeri, poliittinen sihteeri sekä järjestö- ja kunnallissihteeri 
vierailivat piirikokouksissa, paikallisjärjestöissä ja erilaisissa 
tilaisuuksissa keskustellen aktiivien kanssa puoluetoiminnan ja 
organisaation kehittämisestä, uusien jäsenten hankkimisesta ja 
heidän aktivoinnista mukaan toimintaan. 

Puolue järjesti yhteistyössä KSL:n kanssa elokuussa perinteisen 
puoluehallituksen, Valtikan, työntekijöiden ja piiripuheenjohtajien 
yhteisseminaarin Siuntiossa. Seminaarissa valmistauduttiin tuleviin 
presidenttivaaleihin, valmisteltiin puolueelle tehtävää 
vapaaehtoistoiminnan mallia, käsiteltiin puolueen sisäistä viestintää 
ja verkkokampanjointia, jäsenhankintaa sekä puolueen ay-toimintaa. 

Puoluetoimiston ja eduskuntaryhmän välisen yhteistyön lisäämistä ja 
kehittämistä jatkettiin. Eduskuntaryhmän ja puoluetoimiston 
työntekijät tapasivat kerran suunnitellen yhteistoimintaa. Erityisesti 
yhteistyöhön panostettiin some-viestinnän osalta. 

Vuoden 2017 aikana aloitettiin puolueelle työnimellä 
”vapaaehtoistoiminnan malli” kokonaisuus, jonka tarkoitus on 
kehittää puolueelle selkeä malli, kuinka hahmotetaan etenkin uusien 
jäsenten toimintaa ja toimintaan mukaan pääsemistä. Tarkoituksena 
on hahmottaa jäsenistön toimintamahdollisuudet paremmin, edistää 
jäsenten, piirien ja paikallistason toimintaedellytyksiä ja auttaa heitä 
toimintansa kehittämisessä. Näin pyritään vastaamaan haasteeseen, 
joka syntyy jäsenmäärän kasvusta ja jäsenistön uusiutumisesta. Malli 
laitetaan toimeen vuoden 2018 aikana.  

Kokonaisuudessaan järjestötoiminnan osalta panostettiin strategian 
mukaiseen kehittämistyöhön. Tämä sisälsi mm. koulutustoiminnan 
edelleen jatkuvaa kehittämistä KSL:n kanssa yhteistyössä, työryhmien 
toiminnan kehittämistä, joka myös jatkuu vuonna 2018, sekä 
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lisääntynyttä keskustelua puolueen toiminnasta ja sen 
parantamisesta. Keskustelu tältä osin oli aktiivista niin puolueen 
toimielimissä kuin jäsenistön keskuudessa hyödyntäen mm. 
sosiaalista mediaa (Facebook).  

Kuntapolitiikka ja kuntavaalit 

Kuntavaalit 
Vuoden merkittävin kuntapoliittinen asia oli huhtikuussa pidetyt 
kuntavaalit. Alkuvuoden osalta kuntapoliittinen toiminta niin 
paikallistasolla kuin valtakunnallisessa tasolla keskittyi 
vaalikampanjaan. 

Vasemmistoliitto kuului kuntavaalien voittajiin. Vasemmistoliiton 
kannatus kuntavaaleissa oli 8,8 %. Tämä oli 0,8 prosenttiyksikköä 
enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa.  

Maakunnittain vertailtuna suurin kannatus oli Kainuussa 18,8 % ja 
suurin kannatuksen nousu oli Pohjois-Karjalassa 1,9 
prosenttiyksikköä. 

Ehdokkaita Vasemmistoliiton listoilla oli yhteensä 3203 henkilöä. 
Tämä oli noin 300 ehdokasta vähemmän kuin edellisissä 
kuntavaaleissa. Kun kaikkien puolueiden yhteenlaskettu 
ehdokasmäärä laski 3000 henkilöllä, johti tämä siihen, että laskettuna 
kaikista Suomen ehdokkaista, Vasemmistoliiton ehdokkaiden 
suhteellinen määrä ei laskenut, vaan jopa hieman lisääntyi. Naisia 
ehdokkaista oli 40 % ja miehiä 60 %. 

Vasemmistoliiton listoilta valittiin 658 valtuutettua. Uusia 
valtuutettuja näistä on 286. Valtuutetuista miehiä oli 59 % ja naisia 41 
%. Valtuutettujen keski-ikä on 53 vuotta. 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Viestintä kuntavaaleissa  
Kuntavaalikampanjan viestinnän painopiste oli sosiaalisen median 
käytössä. Puolue aloitti kuntavaalien osana menestyksekkäästi sote-
uudistukseen liittyvän kampanjan. Kuntavaalikampanjaan tuotettiin 
myös muun muassa täysin vapaaehtoisvoimin tuotettu sote-
uudistusta kritisoiva video joka sai huomattavan määrän huomiota.  

Kuntavaalien ilmeeksi valittiin uudistuva puolueen ilme, eikä tehty 
uutta erillistä kampanjailmettä. Graafisesta suunnittelusta vastasivat 
ulkopuoliset toimijat. Uudet fontit Raleway ja Work Sans otettiin 
käyttöön. 

Puoluetoimisto tuotti jo syksyllä 2016 ehdokasrekrytointiesitteen (Nyt 
on muutoksen aika). Vaaleja varten tehtiin uuden ilmeen mukaiset 
taittopohjat sekä Illustrator-, pdf-, jpg-, docx- ja pptx-muodoissa: 
- ilmoitukset  
- rintanapit 
- A5- ja kirjanmerkkiesite 
- roll-up 
- juliste (yleisjuliste ja ehdokasjuliste) 

Vaalipalvelusta I-Print-painotalolta tuotettiin sopimuksella pohjat A5-
esite, kirjanmerkkiesite, pinssi, ehdokasjuliste ja yleisjuliste. Nämä 
voitiin tilata valmiina postitse kotiin/osastolle lähettämällä oma kuva 
ja tekstit palveluun. 

Puolue toteutti kuntavaalisivuston, jolle kerättiin vaalikärjet ja 
verkossa julkaistuja vaaliaiheisia nostoja. Vasemmistoliitto julkaisi 
myös Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi sivuston 100ideaa.fi eli 
”sata ideaa parempaan kuntaan”. Aktiivien avulla täydennetyssä 
ideakokoelmassa kerrottiin, minkälaisia asioita vasemmiston 
valtuutetut ja aktiivit toteuttivat eri puolilla Suomea. 

Ehdokkaille tarjottiin maksuton pelkistetty ehdokassivupohja ja 
käyttötuki sekä kampanjaa tukemaan tuotetut vaalimateriaalit: 
- kuntavaaliesitteet (neljä erilaista, sisällöt vaaliteemojen mukaan) 
- julistepohjat 
- some-ohjevideot 
- päivitetty kampanjointiopas 

  5



Kuntapoliittinen toiminta 
Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla pääpainopiste oli kunnissa 
lautakuntapaikkaneuvottelut ja lautakuntapaikkojen jakaminen, 
maakunnalliset paikkaneuvottelut sekä valtakunnallisella tasolla 
kuntavaalien seurauksena jaettavat luottamustehtävät.  

Valtakunnallisella tasolla kuntavaalien johdosta ja sen mukaisen 
poliittisten voimasuhteiden perusteella jaettavia luottamuspaikkoja 
olivat Kuntaliiton valtuuskunta, Kuntaliiton hallitus, Kuntaliiton 
pienten kuntien neuvottelukunta sekä ruotsinkielinen 
neuvottelukunta, Euroopan unionin alueiden komitea, Euroopan 
Neuvoston Paikallis- ja Aluehallintokongressi, KEVAn valtuuskunta ja 
hallitus, KT kuntatyöantajan valtuuskunta ja Kuntien Takauskeskuksen 
valtuuskunta. 

Kuntaliiton valtuuskunta valittiin ensimmäistä kertaa vaalilla, joka 
toteutettiin jokaisessa Suomen kunnanvaltuustossa erikseen. 
Ehdokaslistat asetti Vasemmistoliiton piirihallitukset ja ehdokkaita 
saivat esittää kaikki kunnallisjärjestöt sekä valtuustoryhmät. 
Kuntaliiton valtuuskuntaan ehdolla olemisen edellytykseni oli 
valtuutetun asema omassa kunnassaan. 

Vasemmistoliiton Kuntaparlamentin järjestivät Uudenmaan 
Vasemmistoliitto ja Helsingin Vasemmistoliitto yhteistyössä puolueen 
kanssa 21.–22.10.2017. Tilaisuudessa puhuivat mm. puheenjohtaja Li 
Andersson, presidenttiehdokas Merja Kyllönen sekä Helsingin ja 
Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Aki Lindén. Sote-
uudistus ja maakuntahallinto, Vasemmistoliiton toiminta kunnissa, 
koulutus ja kuntapolitiikka, kuntien omistajaohjaus, kotouttaminen ja 
työllisyys sekä kuntapoliitikkoihin kohdistuva vihapuhe. Osallistujia oli 
noin 100 henkilöä ympäri Suomea.  

Vuoden aikana jatkettiin vasemmistoliittolaisten kuntapoliittisten 
toimijoiden verkostoitumisen kehittämistä lisäten heihin 
yhteydenpitoa ja sisäistä viestintää. Tämän edellytyksenä oli mm. se, 
että erityistä huomiota kiinnitettiin kuntavaaliehdokkaiden 
yhteystietojen keräämiseen ja yhteistietojen hyödyntämiseen. 
Facebookissa toimivan Vasemmiston kuntavaikuttajat -ryhmän 
jäsenmäärää laajennettiin ja ryhmän hyödyntämistä on lisätty.  

Valtuutettujen toimintaa ja yhteistyötä heidän kanssa hyödynnettiin 
lähettämällä valtuutetuille etukäteen puolueen sote-uudistusta 
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koskevat linjaukset. Näin puolueen linja vaikutti myös kuntien 
antamaan lausuntoihin sote-uudistuksesta. 

Vasemmistoliiton edustajat toimielimissä 2017 

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 

Syksy 2017 lähtien 
Pia Lohikoski, Kerava  Kati Tervo, Kemi 
Jussi Saramo, Vantaa  Juhani Lehto, Hämeenlinna 

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 
Kevät 2017 
(ei varsinaista jäsentä)  Veikko Kumpumäki/ 
Syksy 2017    
(ei varsinaista jäsentä)  Mikko Aaltonen 
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Euroopan Neuvoston Paikallis- ja Aluehallintokongressissa 
Kevät 2017 
(ei varsinaista jäsentä)  Sari Janatuinen 

Syksy 2017    
(ei varsinaista jäsentä)  Anni Ahlakorpi 

Kuntien takauskeskus 
Pekka Heikkinen   Eila Viljakainen 

Viestintä 

Sisäinen ja ulkoinen viestintä 
Puolueen viestintätyöskentely otti ison harppauksen eteenpäin, kun 
syksyllä 2017 aloitimme strategisen viestintätyöskentelyn. Strateginen 
ote mahdollistaa selkeiden tavoitteiden asettamisen ja onnistumisen 
mittaamisen, jotta voimme jatkuvasti arvioida viestintätyöskentelyä ja 
kehittää sitä paremmaksi. 

Vuoden 2017 strategialinjauksiin sisältyi muun muassa viestinnän 
tavoitteiden kirkastaminen ja strateginen kampanjasuunnittelutyö. 
Strategiassa linjattiin niin kielellisiä, diskursiivisia kuin toiminnallisia 
muutoksia työnjaon ja päivittäisviestinnän osalta. Strategiatyö jatkuu 
vuonna 2018 kohti eduskuntavaaleja ja otetaan pysyväksi osaksi 
puolueen viestintätyöskentelyä. 

Suurimmat edistysaskeleet otettiin siirryttäessä kampanjamuotoiseen 
viestintään, jossa puolue ei enää vain tiedota, vaan myös innostaa ja 
osallistaa yleisöjä. Tämä muutos on ollut sekä kielellinen, visuaalinen 
että toiminnallinen ja työskentely uuden ajan kansanliikkeen kaltaista 
puoluepoliittista viestintää kohti jatkuu vuonna 2018.  

Syksyllä 2017 käynnistettiin Action Network -sähköpostityökalun 
avulla kampanjatyöskentely, jossa yleisöille viestitään suoraan ja 
innostavasti. Kampanjatyöskentelyyn kuuluu myös erilaiset 
vetoomukset ja muut osallistavat elementit, joiden kautta kynnystä 
osallistua politiikkaan madalletaan. Kasvatimme 
kontaktiverkostoamme kiitettävästi ja vuoden 2018 alussa 
tavoitamme Action Networkin kautta kerrallaan keskimäärin 
enemmän seuraajia kuin puolueen muissa verkkokanavissa (esim. 
Facebook). 

Ulkoisen viestinnän strategiatyö näkyy myös sosiaalisen median 
toimintatapojen hiomisessa, kuten osallistavien some-videoiden, 
jakokuvien ja herättelevien julkaisujen muodossa. Osana 
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presidentinvaaleja kokeiltiin myös aktivoitumista Instagrammissa ja 
Snapchatissa, jossa tavoitimme uusia, selvästi nuorempia, yleisöjä.  

Strategiatyössä linjataan, että jatkuvasti kasvatettavan 
verkkotyöskentelyn lisäksi aktiivinen mediatyö, omien avausten ja 
oman kielenkäytön lisääminen sekä tarkempi kohderyhmäanalyysi ja 
-markkinointi otetaan osaksi vuoden 2018 viestintätyöskentelyä. 

Sosiaalisen median markkinoinnissa otettiin selkeitä edistysaskelia 
kunnallisvaalien ja presidentinvaalien aikana: suunnitelmallinen 
kohdemarkkinointi auttoi meitä tavoittamaan entistä laajemman 
yleisön omien vakioyleisöjen lisäksi. 

Sisäisen viestinnän kanavina käytössä olivat puolueen verkkosivut 
(vasemmisto.fi, vaalit.vasemmisto.fi, ehdokkaille tarkoitetut 
kuntavaaliehdokas.fi-sivut; vasextra.fi, osastoille ja aktiiveille 
räätälöity vas.fi-verkkosivupalvelu), jäsenrekisteri, Uutiskirje (jäsenet 
ja seuraajat), jäsen- ja kannattajalehti (lähetettiin jäsenille ja myös 
jakomateriaaliksi osastoille presidentinvaalilehtenä marraskuussa) 
sekä jäsenkirjeet ja -kyselyt. Puolue julkaisi mm. kuntavaalien 
palautekyselyn ehdokkaille ja tukiryhmille SurveyPal-työkalulla. 

Sisäisen viestinnän (jäsenet, osastot, piirit vs. puolue) toteutettuja 
toimenpiteitä vuonna 2017: 

Jäsenrekisterin käyttöä tehostettiin mm. uusien jäsenten 
vastaanottamisessa (jäsenkirje sähköisesti rekisterin 
sovelluksella) sekä aloitettiin rekisterintuottajan kanssa 
sovelluksen uudistamissuunnitelmat 

Vuoden 2016 puoluekokoukselle tehdyn aloitteen pohjalta 
rakennettava Vapaaehtoistoiminnan malli käynnistettiin syksyllä 
2017 yhdessä KSL:n kanssa. Nettisivuston Vaikuta 
vasemmistossa pohja rakennettiin WordPress-alustalle 
ostopalveluna tuotetun visuaalisen ilmeen ja sivustorakenteen 
avulla. Sivustolla yhdistettiin aikaisemman järjestö- ja 
materiaalipankki Vasextran sisällöt, KSL-koulutukset sekä 
esimerkit, välineet ja ideat kaikenlaiseen puolueessa 
toimimiseen ja vaikuttamiseen sen ulkopuolella. Sisältötyö 
jatkuu vuoden 2018 alkupuolella ja sivuston testiversio saadaan 
koekäyttöön maalis-huhtikuussa. Vaikutavasemmistossa.fi 
julkistetaan ennen kesälomakautta 2018. 

Yhteistyö 
Puolueen viestintää toteutettiin tiiviisti yhteistyössä 
eduskuntaryhmän tiedotuksen sekä europarlamentaarikon avustajan 
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kanssa mm. uutiskirjeen, jäsen- ja vaalilehden sekä sometuotannon 
osalta. 

Ulkoisessa viestinnässä eduskuntaryhmän tiedotus ja puoluetoimisto 
huolehtivat yhdessä kansanedustajien aloitteiden, puoluehallituksen 
ja -valtuuston sekä puoluejohdon ja kansanedustajien muiden 
esiintymisten tiedotuksesta. Sisäistä viestintää sekä 
puoluehallituksen ja -valtuuston tiedotusta hoitaa puoluetoimisto.  

Vasemmistoliitto toimitti jäsen- ja presidentinvaalilehden yhdessä 
äänenkannattajansa Kansan Uutisten kanssa. Ilmoitusmainontaa 
toteutettiin Kansan Tahdon ja Kansan Uutisten tukemiseksi. Kansan 
Uutisten kanssa sovittiin ilmoitusvaihdosta puolueen uutiskirjeen, 
nettisivujen sekä vastaavasti Kansan Uutisten lehden ja verkkosivujen 
välillä. 

Tapahtumat 
Vasemmistoliitto osallistui Pirkanmaan piirin kanssa näkyvästi 
Valkeakosken Työväen musiikkijuhlille, jossa presidenttiehdokas Merja 
Kyllönen näkyi keskustelussa ja teltalla, Porin SuomiAreenaan 
kansanedustajien ja presidenttiehdokkaan kanssa, sekä Helsingin 
Maailma kylässä -tapahtumaan ja  ympäri maan toteutuneisiin Pride-
kulkueisiin. 

Sosiaali- ja terveystyöryhmä sekä Pirkanmaan vasemmistoliitto 
järjestivät 23.9.2017 Sosiaali- ja terveyspalveluiden perusparannus 
-seminaarin Työväenmuseo Werstaalla. Seminaarissa puhuivat Li 
Andersson, professorit Anneli Anttonen ja Juhani Lehto Tampereen 
yliopistosta, Länsi- Pohjan sairaanhoitopiirin johtaja Riitta Luosujärvi, 
Tehyn hallituksen jäsen Kati Jetsu, Vasemmistoliiton 
vammaispoliittisen työryhmän puheenjohtaja Elina Nykyri, 
hyvinvointivaltion peruskorjaaja Kati Peltola ja tutkija Sinikka Torkkola. 
Osallistujia seminaarissa oli yli sata. 

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 muun muassa Modern Left 
-verkoston ja kahdenvälisen yhteistyön kautta. Erityisesti Suomi-
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Ruotsi-yhteistyöstä oli paljon apua sote-uudistusta käsittelevässä 
sisältö- ja julkisuustyössä.  

Euroopan parlamentin jäsenenä toimi Merja Kyllönen, joka johtaa 
GUE/NGL:n työtä Liikenne- ja matkailuvaliokunnassa ja toimii 
varajäsenenä Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnassa. Kyllönen on jäsenenä EU:n ja Venäjän 
parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan valtuuskunnassa sekä 
suhteista Japaniin vastaavassa valtuuskunnassa. GUE/NGL-ryhmän 
apulaispääsihteerinä toimii Sanna Lepola.  

Vasemmistoliitto otti aiempaa vahvemman aseman Euroopan 
Vasemmistopuolueessa. Osallistumalla EL:n johtamiseen 
Vasemmistoliitto oli mukana muuttamassa EL:n toimintatapoja 
avoimemmiksi ja demokraattisemmiksi. Puolueen työ tehostuikin 
huomattavasti Saksan vasemmiston Gregor Gysin ensimmäisen 
puheenjohtajavuoden aikana. Saila Ruuth ja Dan Koivulaakso 
osallistuivat EL:n executive boardin ja Koivulaakso myös Political 
secretary -toimielimen työhön.  

Kansainvälisiä kysymyksiä käsiteltiin Maailmanpoliittisten asioiden 
työryhmässä. Muut työryhmät osallistettiin kansainväliseen työhön 
niiden vastuualueilla mm. siten, että EL:n työryhmä- ja 
verkostotoimintaan osallistuvat henkilöt raportoivat myös 
maailmanpoliittiselle työryhmälle ja myös osallistuvat sen kokouksiin. 
EL:n eri työryhmien toiminnasta voi lukea tarkemmin EL:n 
verkkosivuilta.   

EL:n kesäyliopistoon Unkarissa osallistui vasemmistoliittolaisia. 
Lisäksi puheenjohtaja ja poliittinen sihteeri osallistuivat Marseille 
European Forum -tapahtumaan marraskuussa. Euroopan 
vasemmistopuolueen Suomen tapahtuma järjestettiin Helsingissä 
yhdessä Vasemmistonuorten kanssa syyskuussa. Kansainvälisen 
arktisen ilmaston tulevaisuus seminaarin puhujavieraina nähtiin muun 
muassa grönlantilainen kirjailija Kelly Berthelsen, Jacobin-lehden 
Euroopan toimituspäällikkö Ronan Burtenshaw Irlannista sekä 
saksalaisen Ende Gelände -kansalaistottelemattomuusliikkeen toimija 
Daniel Hofinger. 

Vasemmistoliitto vaikutti myös ruohonjuuritason solidaarisuustyötä 
tekevässä Kansainvälinen solidaarisuustyö ry:ssä, jonka jäsenenä 
puolue on. 
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Vasemmistonaiset 

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

Kuntavaalit 19.4.2017 
Vasemmistoliiton tavoitteena oli saada 3500 ehdokasta kuten vuoden 
2012 kuntavaaleissa mutta tavoitteesta jäätiin 303 ehdokkaalla, mikä 
tarkoitti myös naisehdokkaiden määrän vähenemistä. 
Naisehdokkaiden osuus oli kuitenkin 39,8 % eli kaksi 
prosenttiyksikköä enemmän kuin 2012, jolloin naisehdokkaita oli 37,9 
%.  

Naisia asetettiin ehdokkaaksi 192 kunnassa, kun Vasemmistoliitolla oli 
ehdokkaita kaikkiaan 225 kunnassa. 

Vasemmistoliiton listoilta valittiin 658 valtuutettua, mikä oli 18 
enemmän kuin 2012. Kannatus kasvoi 0,8 % ollen nyt 8,8 %.  

Naisvaltuutettuja valittiin 266, mikä oli 37 enemmän kuin 2012. 
Naisvaltuutettuja on nyt 40,4 % Vasemmistoliiton kaikista 
valtuutetuista. Vuoden 2012 kuntavaaleissa naisvaltuutettujen osuus 
oli 35,8 %.  

Vasemmistonaiset tuki naisehdokkaita tarjoamalla toiminta-avustusta 
naisehdokkaiden yhteisiin tapahtumiin, taittoapua ehdokasesitteiden 
tekemiseksi, Vasemmistonaisten servettejä tapahtumiin 
hyödynnettäväksi ja maksettua sosiaalisen median mainontaa tasa-
arvoteemaisille blogikirjoituksille. 

2.-3.9. puolueperheen yhteisseminaari Siuntiossa 
Vasemmistonaisten Valtikka osallistui aktiivisesti jo perinteeksi 
muodostuneessa Vasemmistoliiton puoluehallituksen, piirien 
puheenjohtajien, työntekijöiden ja Vasemmistonaisten 
yhteisseminaariin 2.-3.9., joka pidettiin tällä kertaa Siuntiossa. 
Seminaarissa käsiteltiin yhdessä viestinnän, kampanjoinnin sekä 
jäsenhankinnan kehittämistä. 

Seminaarissa oli ryhmätöiden lisäksi mm. alustus tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmatyön käynnistämiseksi puolueessa. 
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Naiset ja rauha –feminaari 28.10. Helsingissä 
Vasemmistonaiset järjesti yhteistyössä KSL Opintokeskuksen kanssa 
todella onnistuneen feminaarin ”Naiset ja rauha – suomalaisen 
naisen seuraavat 100 vuotta” Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla 
lauantaina 28.10. Puhujina tapahtumassa olivat europarlamentaarikko 
Merja Kyllönen, eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja Hanna 
Sarkkinen, presidentti Tarja Halonen sekä tutkija Karin Creutz.  

Tilaisuus lähetettiin osin suorana Facebook-lähetyksenä ja siitä jäi 
tallenne jälkikäteen katsottavaksi. 

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

Nytkis-yhteistyön puitteissa yhteistyötä tehtiin niin keskusjärjestö- 
kuin paikallistasollakin useisiin naistenpäivä-, kuntavaali- 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 edusti Helvi Kolehmainen, varajäsenenä 
Olga Zamurovic siihen saakka kun ryhmä lakkautettiin. 

Suomen kansallisessa väkivaltaobservatoriossa Vasemmistonaisia 
edusti Maarit Fredlund. 

Vasemmistonaiset osallistui yhteistyökumppanina Naisjärjestöjen 
keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan vetämään 100 tasa-
arvotekoa -hankkeeseen Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
”Palkka-avoimuus nyt!” –kampanjallaan. 

Tiedottaminen  
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 neljä. Kannanottojen lisäksi 
liikkeen yhteisillä jouluglögeillä jaettiin Vasemmistonaisten 
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perinteinen Pro feminismi -palkinto. Tällä kertaa palkinnon saivat 
Koko Hubara ja Astra-lehti. Vuoden 2017 palkinnonsaajia yhdistää 
rohkea tilan ottaminen, keskustelun avaaminen ja oman itsensä 
likoon laittaminen feministisemmän maailman rakentamiseksi. 

Toimintavuonna perustettiin Vasemmistonaisille oma 
Feministipistoja-blogi sekä aloitettiin uutiskirjeen julkaiseminen 
osana viestinnän uudistamista. 

Vasemmistonaisilla on oma sivu myös Instagramissa. 

Paikallistoiminnan tuki  
Paikallisia toimintaryhmiä tuettiin taloudellisesti avustuksilla. 
Toimintavuoden lopussa toimintaryhmiä oli 31. Toimintaryhmät 
tekevät Vasemmistonaisten alueellista toimintaa, kuten järjestävät 
tilaisuuksia, retkiä, tempauksia jne. 

Taloudellisen tuen lisäksi Vasemmistonaiset tuotti jakomateriaalia 
toimintaryhmien käyttöön. Vuonna 2017 tehtiin Vasemmistonaisten 
rintanappeja, tehtiin naistenpäivän flaijeri tulostettavaksi tilaisuuksiin, 
painatettiin lisää yleisesitettä sekä tuotettiin Prideille oma esite 
yhteistyössä Vasemmiston sateenkaarirakastajat – Vasaran kanssa. 

Kansainvälinen toiminta  
Euroopan Vasemmistopuolueen (European Left, EL) naisverkosto EL-
femissä Vasemmistoliiton edustajana toimi Sannamari Sala, 
varajäsenenä Olga Zamurovic.  

Euroopan Vasemmistopuolueen kesäyliopistoon osallistui Olga 
Zamurovic. 

Muu toiminta  
Vasemmistonaiset osallistui eri tavoin muun muassa Maailma Kylässä 
-tapahtumaan, Helsingin Prideen, Valkeakosken Työväen 
musiikkijuhlaan, THL:n tasa-arvopäiville, Naisten palkkapäivään, 
Naisasialiitto Unionin 125-vuotisjuhlaan ja Itsenäisen Suomen 
naisministerit -portaalin julkistamistilaisuuteen Smolnassa.  

Landsstyrelsen 

Under år 2017 sysselsattes landsstyrelsen av hela tre val; 
kommunalvalet i april och folktingsvalet i samband med det, samt 
förberedelserna för presidentvalet i januari 2018. 
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I kommunalvalet gjorde Vänstern ett bra val också på svenska. 
Svenskspråkiga kandidater nominerades i så gott som alla svensk- 
och tvåspråkiga kommuner, och många av dem nådde mycket goda 
resultat i valet. 

I folktingsvalet, som hölls i samband med kommunalvalet gjorde 
Vänstern ett rekordval och fördubblade antalet folktingsmedlemmar 
från tre till sex. 

Det traditionella fisksoppskalaset hölls i augusti på Villa Sveden i 
Jakobstad. Diskussionstemat var fredsfrågor, och som inledare 
fungerade Matts Andersen. 

Landsstyrelsen bestod av ordförande Birgitta Gran, viceordförande 
Joonas Leppänen och medlemmarna (ersättarna inom parentes) 
Kristina Hakola-Wass (Alex Fagerström), Heli Hallivuori (Irja 
Bergholm), Karl-Johan Holmqvist (Henrik Fågelbärj), Silvia Modig (Eliel 
Kilpelä), Daniel Nyman (Maarit Fredlund) och Fredrik Rönnlund 
(Antony Fredrikson). 

Landsstyrelsen höll tre möten under året. 

Vuonna 2017 landsstyrelseniä työllisti peräti kolme vaalia; 
kunnallisvaalit huhtikuussa ja samassa yhteydessä pidetyt folktinget-
vaalit sekä valmistelut presidentinvaalia varten. 

Kuntavaaleissa Vasemmistoliitto menestyi hyvin myös ruotsiksi. 
Ruotsinkielisiä ehdokkaita asetettiin lähes kaikissa ruotsin- ja 
kaksikielisissä kunnissa, ja moni heistä onnistui vaaleissa erittäin 
hyvin. 

Kuntavaalien yhteydessä pidetyssä folktinget-vaalissa Vasemmisto 
teki ennätysvaalit ja sai folktingetiin kuusi jäsentä aikaisemman 
kolmen sijaan. 

Perinteiset kalasoppakestit pidettiin elokuussa Pietarsaaressa, Villa 
Svedenissä. Keskustelu koski rauhan asioita ja alustajana toimi Matts 
Andersen. 

Landsstyrelsenin kokoonpano: puheenjohtaja Birgitta Gran, 
varapuheenjohtaja Joonas Leppänen ja jäsenet (suluissa varajäsenet) 
Kristina Hakola-Wass (Alex Fagerström), Heli Hallivuori (Irja 
Bergholm), Karl-Johan Holmqvist (Henrik Fågelbärj), Silvia Modig (Eliel 
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Kilpelä), Daniel Nyman (Maarit Fredlund) ja Fredrik Rönnlund (Antony 
Fredrikson). 

Landsstyrelsen kokoontui kolme kertaa vuoden aikana. 

Työryhmät 

Vasemmistoliitossa toimi vuoden 2017 aikana seuraavat työryhmät. 
Useat niistä osallistuivat kuntavaaliohjelman työstämiseen ja eri 
poliittisten avausten tuottamiseen.  

Aluepoliittinen työryhmä valmisteli vasemmistoliitolle aluepoliittista 
ohjelmaa. Työryhmä myös tuki puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää 
aluepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.  

IT-poliittinen verkosto tuki puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää IT-
politiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja seurasi valtion IT-politiikan 
toimeenpanoa. Lisäksi työryhmä osallistui aktiivisesti tiedustelulain 
läpikäyntiin. 

Koulutuspoliittinen työryhmä tuki puoluehallitusta ja 
eduskuntaryhmää koulutuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja 
osallistui aktiivisesti kuntavaalitavoitteiden muotoiluun. Lisäksi 
työryhmä tuotti useita avauksia sekä aloitteita koulutuspolitiikan 
saralta.  

Kulttuuripoliittinen työryhmä työskenteli kulttuuripoliittisen ohjelman 
valmistelun parissa. Työryhmä tuki puoluehallitusta ja 
eduskuntaryhmää kulttuuripolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja 
osallistui kuntavaalitavoitteiden muotoiluun. Lisäksi työryhmä tuotti 
avauksia sekä aloitteita kulttuuripolitiikan saralta.  

Maailmanpoliittinen työryhmä koordinoi toimintaa Euroopan 
Vasemmistopuolueessa ja kahdenvälisesti eri sisarpuolueiden sekä 
vasemmistoa lähellä olevien kansalaisjärjestöjen kanssa. Työryhmä 
myös järjesti yhdessä Vasemmistonuorten kanssa EL:n Suomen 
tapahtuman Arktisen ilmaston tulevaisuus -seminaarin  

Organisaatiotyöryhmä tukee puolueorganisaation uudistus- ja 
kehittämistyötä sekä strategian jalkauttamista. Lisäksi työryhmälle 
kuuluu puoluekokouksen tälle osoittamia aloitteita.  

Siirtolaisuus ja kotouttamispoliittinen ryhmä työskenteli 
siirtolaisuus- ja kotouttamispoliittisen ohjelman päivittämisen 
parissa.  
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Sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmä tuki puoluehallitusta ja 
eduskuntaryhmää sote-uudistukseen liittyen sekä tuotti useita 
avauksia, lausuntoja ja kannanottoja sosiaali- ja terveyspolitiikasta 
muun muassa puolueen sote-pamfletin Osallisuus, 
itsemäärämisoikeus ja kestävyys! Vasemmistoliiton esitys sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistamiseksi.   

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä valmistelee tasa-
arvopoliittisen ohjelman sekä tuottaa puolueen käyttöön tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman. Työryhmä tukee puoluehallitusta ja 
eduskuntaryhmää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikkaan liittyvissä 
kysymyksissä. Lisäksi työryhmä tuottaa avauksia sekä aloitteita tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuuspolitiikan saralta. 

Työelämätyöryhmä tuki puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää 
työelämäkysymyksissä. Työryhmä työskentelee puolueen 
pienyrittäjäohjelman päivittämisen parissa.  

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä valmisteli ulko- ja 
turvallisuuspoliittisen ohjelman Suomen turvallisuus rakennetaan 
yhdessä, joka julkaistiin marraskuussa ja tuki puoluehallitusta ja 
eduskuntaryhmää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä 
kysymyksissä.  

Ympäristötyöryhmä tuki puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää 
ympäristöpolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja osallistui aktiivisesti 
kuntavaalitavoitteiden muotoiluun. Lisäksi työryhmä tuotti useita 
avauksia sekä aloitteita ympäristöpolitiikan saralta. 

Vammaispoliittinen työryhmä perustettiin vuoden 2017 aikana ja sille 
annettiin tehtäväksi valmistella Vasemmistoliitolle vammaispoliittinen 
ohjelma. 

Hallinto ja talous 

Puoluevaltuusto 
Puoluevaltuuston kokoontui vuoden 2017 aikana kaksi kertaa. 
Kevätkokous pidettiin 18.3.2017 ja syyskokous 18.11.2017. Kokoukset 
pidettiin Helsingissä, eduskunnan pikkuparlamentin auditoriossa. 

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi 
kuntavaalikampanjaa ja maakuntavaaleja ja asetettiin Merja Kyllönen 
Vasemmistoliiton presidenttiehdokkaaksi. 
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Syyskokouksessa keskusteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi mm. 
presidentinvaalista, sotelaeista ja aktiivimallista. 

Puoluevaltuuston puheenjohtaja on Pia Lohikoski, ensimmäinen 
varapuheenjohtaja Suldaan Said Ahmed ja toinen varapuheenjohtaja 
Kati Tervo. 

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

Puoluevaltuutetut osallistuivat 2017 puoluevaltuuston kokouksiin 
seuraavasti: 

Paul Abbey (2), Anni Ahlakorpi (2), Mira-Veera Auer (2), Antero Eerola 
(2), Jani From (2), Birgitta Gran (2), Hilkka Haaga (2), Mia Haglund (2), 
Jan-Mikael Hakomäki (2), Rosa Heikkinen (2), Auli Herttuainen (1), 
Milla Jurva (1), Anni järvinen (1), Jouko Kajanoja (2), Pentti Kallio (2), 
Rauno Kesseli (2), Veera Kiretti (1), Mai Kivelä (1), Markus Korjonen (2), 
Erkki Laukkanen (2), Rauno Lehtinen (1), Anneli Lehto (2), Elisa 
Lientola (2), Pia Lohikoski (2), Manninen Riku (0), Katja Mechelin (1), 
Hanna Mithiku (1), Anna Mäkipää (1), Tomi Nieminen (2), Henrik 
Nyholm (2), Joni Orava (1), Ari Parviainen (2), Niko Peltokangas (2), 
Antti Perkkalainen (1), Mike Pohjola (1), Kirsti Puurunen (2), Tarmo 
Raatikainen (2), Raisa Ranta (1), Paula Rastas (2), Mikko Raudaskoski 
(1), Riika Raunisalo (1), Aleksanteri Repo (1), Aki Räisänen (2), Suldaan 
Said Ahmed (1), Sannamari Sala (1), Petri Salminen (1), Elina Sandelin 
(1), Jouni Sirén (2), Anu Suoranta (1), Irma Taavela (2), Kati Tervo (2). 
Lauri Titola (2), Kaisa Vallavuori (2), Anna Vuorjoki (1) Johannes 
Yrttiaho (1). 

Varajäsenistä kokouksiin osallistuivat Tatu Ahponen (2), Eija Ailasmaa 
(1), Dieter Flemmich (1), Lotta Haapala (1), Sirkku Ingervo (2), Jari-
Pekka Kanniainen, Olli Kohonen (1), Markku Kärkkäinen (2), Ilkka Levä 
(1), Leila Mäkinen (2), Kiti Neuvonen (1), Asko Nurminen (1), Janne 
Parkkila (1), Seija Piipponen-Pekkola (1), Leena Rautiola (1), Pirkka 
Ruishalme (1), Henri Turkia (1) ja Mikko Viitanen (1). 

Puoluevaltuuston kokouksiin osallistuivat sääntömääräisinä 
kutsuttavina puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän jäsenet, edustaja 
Euroopan parlamentissa, Vasemmistonaisten, Vasemmistonuorten ja 
Pinskujen edustajat. Sääntömääräisten kutsuttavien lisäksi kokouksiin 
osallistuivat Vasemmistoliiton työntekijöitä ja Vasemmisto-
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opiskelijoiden edustaja. Puoluevaltuuston sihteerinä toimi hallinnon 
sihteeri Malla Kantola. 

Puoluehallitus 
Puoluehallitus kokoontui 12 kertaa vuoden 2017 aikana. Muut 
kokoukset pidettiin Helsingissä, paitsi 2.–3.9. Siuntion kylpylässä 
järjestetty seminaarikokous. Seminaariosuuteen osallistuivat 
puoluehallituksen lisäksi piirien puheenjohtajia, varapuheenjohtajia, 
Vasemmistonaisten Valtikan jäseniä ja Vasemmistoliiton työntekijät. 
Seminaarissa teemoja olivat maakunta- ja presidentinvaalit, 
Vasemmistoliiton strategia, sisäinen viestintä, vapaaehtoistyön malli, 
jäsenhankinta, ay-yhteistyö ja verkkokampanjointi. 

Puoluehallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: 

Puheenjohtaja Li Andersson (11), ensimmäinen varapuheenjohtaja 
Hanna Sarkkinen (10), toinen varapuheenjohtaja Juho Kautto (4), 
kolmas varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo (12), puoluesihteeri 
Joonas Leppänen (11) puoluehallituksen jäsenet Teija Asara-
Laaksonen (6), Joona Mielonen (7), Silvia Modig (8), Kauko Niemi (9), 
Janne Nieminen (5), Minttu Sillanpää (9), Eila Tiainen (9), Sinikka 
Torkkola (5) ja Erkki Virtanen (8), ensimmäinen varajäsen Ilpo Haaja 
(11), toinen varajäsen Alia Dannenberg (10) ja kolmas varajäsen Kaisa 
Korhonen (10). 

Puoluehallitukseen sääntömääräisiä kutsuttavia puoluehallituksen 
jäsenten lisäksi ovat puoluevaltuuston puheenjohtaja ja 
eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Lisäksi puoluehallituksen 
kokouksiin osallistui puoluevaltuuston varapuheenjohtajat, 
Vasemmistonuorten puheenjohtaja, Vasemmistonaisten 
puheenjohtaja ja puoluetoimiston työntekijöitä. 

Lisäksi puoluehallitus käsitteli kokouksissaan mm. ajankohtaista 
poliittista tilannetta, puolueen strategiaa, soteuudistusta, vaaleja 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. 
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Puoluetoimisto ja henkilöstö 
Puoluetoimisto sijaitsee osoitteessa Lintulahdenkatu 10, 3.krs 00500 
Helsinki. 

Vuoden 2017 aikana puoluetoimistolla otettiin käyttöön niin sanottu 
tiimimalli. Tavoite on selkeyttää vastuunjakoa, parantaa 
koordinaatiota ja vahvistaa yhteistä tekemistä. Organisaatiouudistus 
saatiin päätökseen vuoden 2017 lopulla ja sen käyttöönotto sekä 
vakiinnuttaminen keskeisessä osassa vuoden 2018 toimintaa.  

Puoluetoimiston työtehtävät uuden organisaation mukaisesti:  

Puoluesihteeri Joonas Leppänen 

Hallinto 

Malla Kantola, hallintosihteeri 

Eila Viljakainen, taloussihteeri 

Politiikka ja viestintä 

Dan Koivulaakso, politiikka- ja viestintätiimin vetäjä 

Saara Shikeben, viestinnän asiantuntija 

Jäsen ja Järjestö 

Silla Kakkola, jäsen ja järjestötiimin vetäjä, järjestö ja naispoliittinen 
asiantuntija 

Mikko Koikkalainen, kunta- ja järjestöpoliittinen asiantuntija 

Marianna Rautiainen, järjestöviestinnän asiantuntija 

Aluetyöntekijät: 

Jaakko Alavuotunki, Pohjoisen alueen toiminnanjohtaja 

Jaakko Turunen, Itäisen alueen toiminnanjohtaja 

Jukka Kinos, Keskisen alueen toiminnanjohtaja 

Raimo Nieminen, Läntisen alueen toiminnanjohtaja 

Jorma Pikkarainen, Eteläisen alueen toiminnanjohtaja 

Talous 
Vuonna 2017 puolueen talouteen vaikutti kuntavaalit. Kuntavaalien 
budjetti ylittyi 29.167,85 eurolla. Kuntavaalien tulot olivat 87.867,25 
euroa, joista ilmoitustuotot 6.950,00 euroa, kalenterituotot 61.388,25 
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euroa sekä lahjoitukset ja tukimaksut 4.779,00 euroa. Kuntavaalien 
kulut olivat yhteensä 166.535,10 euroa.  

Kertomusvuonna tuotettiin yhteinen seinäkalenteri Kansan Uutisten 
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), Erkki 
Koskiniemi, Laura Tuominen ja Pirjo Virtaintorppa. Jaoston sihteerinä 
on toiminut taloussihteeri Eila Viljakainen. Kokouksiin osallistui myös 
puoluesihteeri Joonas Leppänen. 

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