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Toiminnan painopistealueet vuonna 2016  

Vuoden 2016 alkuvuoden työskentely painottuu puoluekokousvalmisteluihin. 
Puoluekokous pidetään Oulussa 10.–12.6.2016.  

Puoluehallitus on päättänyt järjestää neuvoa-antavan jäsenäänestyksen 
puheenjohtajasta, mikäli puheenjohtajaehdokkaita asetetaan enemmän kuin 
yksi.  

Puheenjohtajaäänestys on tarkoitus järjestää toukokuussa. Alustavan 
aikataulun mukaan puheenjohtajakiertue ajoittuisi maalis–huhtikuulle, 
postiäänestys olisi 16.5.–3.6. ja tulokset julkistettaisiin 6.6.2016.  

Piirijärjestöissä on tärkeä hyödyntää puheenjohtajasta käytävän neuvoa-
antavan jäsenäänestyksen anti ja houkutella sen avulla uusia ihmisiä ja 
jäseniä mukaan toimintaan. Perinteisesti on järjestetty myös puoluesihteerin 
valintaan liittyviä haastattelukierroksia ympäri maan.  

Kuntavaaleihin valmistautuminen sai vahvan startin edellisen vuoden 
kuntafoorumissa Seinäjoella. Järjestötoiminta keskittyy kuntavaaleihin ja 
ehdokashankintaan kesälomakauden jälkeen elokuusta alkaen.  

Tärkeää on hyödyntää eduskuntavaaliehdokkaita kuntavaalien 
ehdokashankinnassa. Hyvä ja kattava ehdokaslista on lopputuloksen 
kannalta keskeisessä asemassa. Ehdokashankinnan organisoinnissa 
piirijärjestöt ja paikallisosastot sekä kunnallisjärjestöt ovat keskeisiä toimijoita.  

Puolueen järjestöstrategia tullaan hyväksymään puoluehallituksen toimesta. 
Tavoitteena on puolueen uudistaminen 2020-asiakirjan tavoitteiden 
mukaisest0069. Myös eduskuntaryhmän ja puolueen viestinnän kanssa 
tehtävä uusi viestintästrategia ovat tärkeässä asemassa toimintavuonna. 
Vasemmistoliiton tasa-arvotoiminta kehitetään kaikkia sukupuolia 
osallistavammaksi. 

Politiikan sisällön kannalta keskeisessä asemassa on puoluekokous. 
Puoluekokouksessa on hyväksyttävä poliittinen tavoiteohjelma, jossa 
tavoitteena on tuoda selkeästi ja konkreettisesti esille vasemmistolaisen 
politiikan sisällöt ja linjaukset tuleviksi vuosiksi. 

Puoluekokouksen jälkeen uuden puoluevaltuuston ja -hallituksen on heti 
ryhdyttävä katsomaan askelmerkkejä jo kohti vuoden 2019 eduskuntavaaleja 
unohtamatta kevään 2017 kunnallisvaaleja. 
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Puoluekokous 

Puoluekokous on Vasemmistoliiton ylin päättävä elin. Oulun 
kaupunginteatterissa 10.–12.6.2016 järjestettävässä puoluekokouksessa 
valitaan puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, puoluesihteeri sekä 
puoluehallituksen jäsenet ja puoluevaltuuston puheenjohtajat ja jäsenet. 
Kokoukseen osallistuu 300 puoluekokousedustajaa ja kutsuvieraita ja 
seuraajia.  

Puoluekokoukselle valmistellaan uudistettu poliittinen tavoiteohjelma. 
Jäsenistö pyritään saamaan mahdollisimman laajasti mukaan 
tavoiteohjelman valmisteluun. Ohjelmatyö käynnistettiin syksyllä 2015, jolloin 
järjestettiin lukuisia keskustelutilaisuuksia eri puolella Suomea. 
Tavoiteohjelmaa käsitellään helmi-maaliskuussa 2016 piireissä, osastoissa ja 
erilaisissa epävirallisissa kokoontumisissa. Puoluevaltuusto kommentoi 
tavoiteohjelmaluonnosta maaliskuun kokouksessa. 

Puoluevaltuuston virallisen ohjelman lisäksi Oulun kaupunginteatterissa on 
järjestötori ja kokouspaikan vieressä olevalla torilla järjestetään tapahtumia. 

Puoluekokouksen ennakkoviestintä 

Vuoden 2016 puoluekokous pidetään Oulussa 10.–12. kesäkuuta. Sisäinen 
tiedotus kokoukseen valmistautumisesta ja osallistumisesta toteutetaan 
pääasiassa jäsenkirjeen ja Vasextra-sivuston kautta. Vasextraan 
Puoluekokous-osassa päivitetään mm. ohjeistukset ja aikataulut, joita omat 
jäsenet tarvitsevat. 

Osoitteessa puoluekokous.fi julkaistaan oma sivusto, joka sisältää 
informaatiota medialle ja muille kiinnostuneille. 

Puoluejohtoon ehdolla olevista henkilöistä viestitään sekä Vasextrassa että 
ulkoisilla sivuilla. Ehdokkaiden valtakunnalliset esittelykierrokset ja 
mahdollisuuksien mukaan muita esiintymisiä järjestetään. 

Kokouspaikkakunnalla järjestetään medialle tilaisuus/tilaisuuksia lähempänä 
kokousta. 

Puoluekokousaiheinen tiedotuslehti lähetetään jäsenistölle ennen kokousta. 
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Viestintä puoluekokouksessa 

Kokouspaikalla organisoidaan nettitoimitus, joka tuottaa ajantasaista tietoa 
(kuvia, videoita, tiedotteita, haastatteluita ym.) verkkoon ja medialle. 
Kokouksen yhteydessä pidetään tiedotustilaisuuksia aikataulun ja 
henkilövalintojen mukaisesti. 

Kokous videoidaan ja lähetetään suorana lähetyksenä sekä talletetaan 
osoitteessa vasemmisto.fi. 

Puoluekokouksen yhteydessä pyritään järjestämään yleisölle tilaisuuksia 
yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. 

Puoluekokouksen graafinen ilme 

Kokouksen ulkoiset elementit suunnitellaan Vasemmiston nykyiseen 
grafiikkaan soveltuvaksi puoluekokousilmeeksi. 

Kansainvälinen näkyvyys 

Puoluekokousta seuraamaan kutsutaan edustajia Vasemmiston 
sisarpuolueista ja muista eurooppalaisista yhteistyökumppaneista. 

Järjestötoiminnan kehittäminen 

Järjestötoiminnan kehittäminen jatkuu ”Vasemmiston toiminta kohti 2020-
lukua” –asiakirjan pohjalta. Vuoden aikana järjestötoiminnan painopisteet 
ovat: jäsenhankinta ja jäseneksi liittymiseen parantaminen, Vasemmistoliiton, 
Vasemmistofoorumin ja KSL:n yhteistoiminta, puolueen tukimaksun 
selvittäminen ja mahdollinen käyttöönotto sekä piiritason toiminnan 
kehittäminen. 

Jäsenhankinta 

Puolueen jäsenrakenteessa painottuu voimakkaasti yli 60-vuotiaat jäsenet. 
Tämä luo tarpeen kiinnittää erityistä huomiota uusien jäsenten saamiseksi 
mukaan puolueen toimintaan. Vuoden aikana panostetaan jäsenhankintaa ja 
kampanjoidaan jäsenyyden puolesta. Samalla kehitetään jäseneksi 
liittymisprosessia, pyritään tekemään siitä ja toimintaan mukaan tulemisesta 
aikaisempaa helpompaa. Tuetaan hyviä käytäntöjä uusien jäsenten 
toivottamisessa tervetulleiksi. 
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Vasemmistoliiton, Vasemmistofoorumin ja KSL:n yhteistyö 

Vuoden aikana kehitetään Vasemmistoliiton, Vasemmistofoorumin ja KSL:n 
yhteistyötä. Vasemmistoliiton edustajat puolueen ajatuspajan 
Vasemmistofoorumin ja KSL:n hallinnossa kiinnittävät huomiota siihen, että 
toiminta nivoutuisi mahdollisimman hyvin yhteen puolueen toiminnan ja 
puolueen itselleen asettamiensa tavoitteiden kanssa. Vasemmistofoorumilla 
ja KSL:llä on itsenäinen rooli, mutta Vasemmistoliitto edistää omalta osaltaan 
ja huomioi myös KSL:n ja Vasemmistofoorumin välisen yhteistyön. 

Piiritason toiminnan kehittäminen sekä jäsenistön kouluttaminen 

Puheenjohtajien perehdyttämiskansion käyttöä lisätään paikallistasolla ja 
otetaan osaksi systemaattista piirien puheenjohtajien perehdyttämistä 
tehtäviinsä. 

KSL:n kanssa järjestetään koulutusta, jonka tarkoitus on kehittää 
Vasemmistoliiton piiritason toimintaa. Tavoitteena on järjestötoiminnan 
kehittäminen sekä eri toimijoiden toimintakyvyn ja osaamisen parantaminen 
erityisesti toiminnan strategisessa suunnittelussa sekä viestinnässä. 
Koulutuksen avulla kehitetään alueellisten toimijoiden, eli piirihallitusten, 
toiminnanjohtajien ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja tehtävänjakoa. 
Lisätään toiminnan suunnitelmallisuutta ja tavoitehakuisuutta sekä 
vahvistetaan järjestötoiminnan johtamista. Tavoitteena on myös parantaa 
vasemmistolaisten järjestötoimijoiden viestinnän taitoja, erityisesti sosiaalisen 
median hyödyntämisen ja poliittisen viestinnän taitoja. 

KSL:n kanssa yhteistyössä toteutetaan myös ”Talous ja yhteiskunnallinen 
päätöksenteko” -koulutus. Koulutus tähtää vasemmistolaisten aktiivien 
taloudellisen ja muun yhteiskuntapoliittisen tiedon lisäämiseen 
uudentyyppisen perehdytyskoulutuksen kautta. Hankkeessa luodaan 
koulutusmalli, jonka kautta kansalaistoimintaan aktivoituvat uudet toimijat 
sekä politiikassa mukana olevat aktiivit perehdytetään yhteiskuntapoliittisiin 
teemoihin, vasemmistolaiseen talouspolitiikkaan sekä paikallisen 
kuntatalouden että kansantalouden näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on 
antaa osallistujille keinoja siihen, miten he voivat itse paikallisesti tai 
valtakunnallisesti osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen 
keskusteluun ja toimintaan.  

Aikaisemmin ”poliitikkokoulutuksen” nimellä järjestetty koulutus arvioidaan ja 
arvion pohjalta kehitetään uusi koulutus. Vuoden aikana koulutus 
valmistellaan uudelleen ja mahdollisesti käynnistetään syksyn aikana 2016. 
Tarkoituksena on järjestää koulutus, joka on kestoltaan nykyistä lyhempi ja 
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mahdollisesti kattaisi aikaisempaa useamman puolueen jäsenen. 
Koulutuksessa tullaan huomioimaan myös lähestyvät kuntavaalit 2017. 
Koulutus toteutetaan yhdessä KSL:n kanssa.  

Puolueen jäsenistön uudistuessa on huomattu, että etenkin uudet jäsenet 
tarvitsevat osaamista yhdistyksen taloudenpidon osalta. Tätä varten 
valmistellaan talven 2015–2016 aikana koulutusmateriaali ja sen rinnalle 
koulutuskokonaisuus yhdessä KSL:n kanssa. 

Tukimaksun selvittäminen 

Selvitetään mahdollisuus ottaa Vasemmistoliitolle käyttöön 
tukimaksujärjestelmä. Tukimaksu on tarkoitettu muillekin kuin puolueen 
jäsenille ja toteutuessaan se perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Maksu olisi 
samankaltainen kuin monilla kansalaisjärjestöillä on käytössä, eli 
vapaaehtoinen tukimaksu lähtisi automaattisesti tukijan tililtä kuukausittain. 
Sen lisäksi, että se voi lisätä puolueen resursseja, se voi olla myös yksi keino 
sitouttaa ihmisiä puolueeseen. 

Kuntapolitiikka ja kuntavaaleihin 2017 valmistautuminen 

Vuosi 2016 on hyvin merkittävä vuosi kuntavaalien 2017 kannalta. Vuoden 
olennaisin kuntasektorin asia on kuntavaaleihin ja kuntavaalikampanjaan 
valmistautuminen. Ehdokasasettelun kannalta vuosi on ratkaiseva. 
Valtakunnallisella tasolla vuotta leimaa sote-uudistus, joka toteutuessaan 
tulee muuttamaan ennen näkemättömällä tavalla Suomen kuntien roolia ja 
toimintaa. 

Kunnallisvaalit 2017 

Piiri- ja paikallistasolla käynnistetään ehdokas- ja jäsenhankinta kevään 2016 
aikana. Vuoden aikana kartoitetaan paikallistasolla, kuinka monet nykyisistä 
valtuutetuista ja kunnallisissa luottamustehtävissä toimivista aktiiveista ovat 
mahdollisesti lopettamassa ja kuinka moni lähtee seuraaviinkin vaaleihin 
ehdolle. Pyritään saamaan mahdollisimman moni luottamushenkilö 
jatkamaan. Erityisesti syksyllä 2016 panostetaan kuntavaaliehdokkaiden 
hankintaan. Tavoitteena on saada ehdokkaita enemmän kuin vuoden 2012 
vaaleissa. 

Vuoden 2016 lopulla hyväksytään viestinnälliset poliittiset kärjet vuoden 2017 
kuntavaaleja varten sekä vaaliohjelma ja valmistellaan puolueen 
kuntavaalikampanja. 

!  6



Yhdessä KSL:n kanssa valmistellaan kampanjaopas kunnallisvaaleja 2017 
varten ja valmistellaan ehdokaskoulutusta. 

Kuntapolitiikka 

Vuoden 2016 merkittävin kuntapoliittinen asia on sote-uudistus. Asian 
valmistelua ja toimeenpanoa seurataan tarkasti. Siihen pyritään vaikuttamaan 
yhteistyössä puoluetoimiston ja eduskuntaryhmän kanssa. Lisäksi seurataan 
hallitusohjelman vaikutuksia kuntapolitiikkaan ja kuntien toimintaan, 
puolustaen kuntien tuottamia peruspalveluita ja kuntalaisten taloudellisten-, 
sosiaalisten- ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista. 

Vasemmistoliitto ja sen edustajat toimivat aktiivisesti kunta-alan merkittävissä 
yhteisöissä, joita ovat lähinnä Kuntaliitto, Keva, Kuntien takauskeskus ja KT 
Kuntatyönantaja. Kuntaliitossa on meneillään sääntö- ja hallintouudistus, 
jossa kuntasihteereillä ja Kuntaliiton hallituksella on merkittävä rooli. 
Uudistuksessa ollaan aktiivisia ja varmistetaan uudistuksen toteutuminen niin, 
että jatkossakin toteutuu puolueiden vaalitulosten mukaiset valtasuhteet, 
mutta myös alueiden ja kuntien edustus Kuntaliiton päätöksenteossa 
vahvistuu. 

Kunnallisille luottamushenkilöille lähetetyn sähköisen ”kuntakirjeen” 
kehittämistä ja kattavuutta jatketaan. Lisäksi kehitetään kunnallisten 
luottamushenkilöiden keskinäistä yhteydenpitoa ja verkostoitumista. 

Tradekan vaalit 

Tradekan luottamushenkilövaalit järjestetään joka kuudes vuosi. Nämäkin 
vaalit ratkaistaan ehdokasasettelulla. On tärkeää hyödyntää vuoden 2015 
eduskuntavaalien ehdokasasettelu ja ottaa ehdokkaiksi mukaan niin 
kokeneet konkarit kuin tulevaisuudenkin nimet. Tärkeää olisi saada 
mahdollisimman moni nykyinen ja entinen kansanedustaja ehdokkaaksi.  

Tradeka tukee merkittävällä tavalla työväenjärjestöjen toimintaa ja vaaleilla 
on vaikutusta siihen, miten jako jatkossa tapahtuu.  
 
Vähintään viisi vaalipiirissä äänioikeutettua osuuskunnan jäsentä voi 
muodostaa valitsijayhdistyksen ja asettaa enintään kolme vaalikelpoista 
osuuskunnan jäsentä ehdokkaiksi vaaleissa. Myös puolueilla on oikeus 
muodostaa valitsijayhdistyksiä. 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Valitsijayhdistyksen asiamiehen tulee ilmoittaa 15.1.2016 klo 12 mennessä 
vaalilautakunnalle, että aikoo asettaa ehdokkaita. Edelleen, 1.2. klo 12 
mennessä on tehtävä hakemus vaalilautakunnalle ehdokaslistan 
asettamiseksi. Vaalilautakunta tarkistaa ehdokaslistat 3.2. mennessä ja vaalit 
toimitetaan postiäänestyksellä. 
 
Tradekan vaalityötä koordinoivat toiminnanjohtajat ja piirihallitukset. Tradekan 
vaalien yhteyshenkilönä Vasemmistoliitossa toimii järjestö- ja 
kunnallissihteeri. 

Lisäksi vuonna 2016 järjestetään edustajiston vaalit osassa S-ryhmän 
osuuskauppoja. 

Viestintä 

Yleistä 

Vasemmistoliiton viestinnän painopisteet vuodelle 2016 ovat 
valmistautuminen puoluekokoukseen, jäsenhankinnan tukeminen, 
kuntavaalien viestinnälliseen puoleen valmistautuminen sekä puolueen 
tavoitteiden tunnetuksi tekeminen. 

Viestintää kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä puolueen läheisten tahojen 
kanssa, (eduskuntaryhmä, europarlamentaarikon viestintävastuulliset, 
Vasemmistonaiset, Vasemmistonuoret, Kansan Uutiset). Toteutuksessa 
käytetään ammattilaisia (mainostoimisto, soveltuva mediatoimisto, yksittäiset 
graafikot sekä mahdolliset muut toimijat). Puolueelle mahdollistetaan vuonna 
2016 viestintävapaaehtoisten ryhmä, joka osaltaan tukee puolueen 
viestintätyötä. Ryhmälle ohjataan työryhmien tuotoksia. 

Ulkoisessa viestinnässä tärkeässä osassa on joukkotiedotusvälineiden 
suuntaan tehtävä tiedottaminen. Tiedottaminen toteutetaan suoralla 
yhteydenpidolla mediaan (tiedotteet, tiedotustilaisuudet) sekä erilaisia 
sähköisiä viestintäkanavia hyödyntämällä (verkkosivut, uutiskirje, sosiaalinen 
media). Vastuu toteuttamisesta on puoluetoimistolla, joka saa tarvittaessa 
tukea eduskuntaryhmän työntekijöiltä ja viestintävapaaehtoisten ryhmältä. 

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

!  8



Ulkoisessa viestinnässä säilytetään Vasemmiston nykyinen ilme. Ilmeeseen 
tehdään kuitenkin kampanjakohtaisia lisäyksiä. Puolueen virallisen nimen 
Vasemmistoliitto rinnalla käytetään tiedotuksessa ja viestinnässä nimeä 
Vasemmisto. 

Vasemmiston sähköiset viestintäkanavat 

Vasemmistolla on hallinnassaan useita eri domaineja. Tärkein on 
kotisivuosoite vasemmisto.fi. Kotisivujen ajantasaisuus ja käytettävyys 
tarkistetaan säännöllisesti. Kävijätietoja analysoidaan Google Analyticsillä ja 
tuloksia hyödynnetään kehityksessä. 

Vaikuta.org -domainiin kehitetään interaktiivinen keskustelufoorumi, johon 
kerätään eri kansalaisyhteisöjen ja teemojen materiaalia. 
Vuoden 2016 aikana kartoitetaan paikallisosastojen sivujen tilanne ja 
ohjeistetaan osastot oikean logon ja Vasemmistoliiton oikean ilmeen käytöstä. 
Myös muille puolueen vanhalla ilmeellä tehtyjen sivujen käyttäjille lähetetään 
ohjeet, miten ulkoasu muutetaan ajantasaiseksi tai miten tarpeettomat sivut 
poistetaan käytöstä.  

Puolue ylläpitää kampanja- ja materiaalisivusto Vasextraa, jonka kautta 
levitetään puolueen materiaalia osastojen, kunnallisjärjestöjen, kunnallisten 
luottamushenkilöiden, ehdokkaiden sekä kaikkien puoleen aktiivien käyttöön. 
Vasextran Puoluekokous 2016-osaan kerätään kaikki kokouksesta tarvittava 
tieto. 

Viikoittain ilmestyvällä uutiskirjeellä kerrotaan puolueen tapahtumista 
ajantasaisesti. Uutiskirje toimitetaan yhteistyössä eduskuntaryhmän ja 
europarlamentaarikon tiedotusvastaavan kanssa. Uutiskirjeen materiaaleihin 
lisätään alueellista näkökulmaa piirien tiedotteiden ja uutisten avulla. 
Uutiskirjeessä on banneripaikkoja, joihin pyritään saamaan ilmoituksia 
yhteistyökumppaneilta. 

Sähköisiä kanavia hyödynnetään ostamalla tarvittaessa banneritilaa eri 
kanavilta. 

Puoluetoimisto kannustaa alueellisia organisaatioita tuottamaan materiaalia 
toiminnastaan (kuvat, artikkelit, videot, tiedotteet, aloitteet) puoluetoimiston 
viestinnälle jaettavaksi kaikkien jäsenien käyttöön. Vasemmiston kuva- ja 
materiaalipankkia säilytetään Dropbox-palvelussa, jonka käyttöä levitetään 
myös piirijärjestöille. 
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Tarkoitus on julkaista verkossa ja jäsenlehdissä mahdollisimman paljon 
jäsenien ja muiden aktiivien omia kuvia. 

Sähköisiä jäsenkyselyitä tarvittaessa järjestetään kartoittamaan jäsenien ja 
kannattajien mielipiteitä. 

Painettu materiaali 

Sähköisen viestinnän ohella tuotetaan tärkeimmät viestit jatkossakin myös 
painettuina. Tästä ovat vastuussa kukin viestintää ja tiedotusta toteuttava 
taho aina osastoista muihin toimijoihin saakka.  

Puolueen printtimediatiedottaminen tapahtuu pääasiassa jäsenlehden ja 
jäsenkirjeen avulla. Tarvittaessa julkaistaan kampanjanomaisesti esitteitä 
ajankohtaisista teemoista.  

Jäsenlehti julkaistaan vuoden 2016 marras-joulukuussa yhteistyössä 
eduskuntaryhmän ja Vasemmiston EU-tiedotuksen kanssa. 
Puoluekokoukseen keskittyvä tiedotuslehti lähetetään touko-kesäkuun aikana 
jäsenille. Selvitetään jäsenlehden julkaisemista painettujen numeroiden 
välissä pelkkänä verkkoversiona. Uusille jäsenille lähetetään tervetulokirjeen 
mukana puolueen perustietoja ja jäsenen toimintamahdollisuuksia kuvaava 
esite. 

Puolueen lyhyt faktaesittely, joka on käännetty eri kielille (ruotsi, englanti, 
venäjä, kiina, ranska) päivitetään ja mahdollisia muita kieliä lisätään. 

Vasemmiston vuosikalenteri julkaistaan osana viestintää ja varainhankintaa. 
Se postitetaan jäsenille sekä tilausten mukaan myyntiä varten piireille. 

Sosiaalinen media 

Sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter, Instagram ja muut mahdolliset 
kanavat) toteutetaan markkinointia suunnitellusti erilaisin kampanjoin. 
Hyödynnetään myös nopeaa viestintää esimerkiksi kuva-teksti-
videojulkaisuin. Maksullisissa kampanjoissa käytetään asiantuntija-apua. 
Someaktiiveja haastetaan levittämään viestiä sosiaalisessa mediassa. 
Tavoitteena on saada puolueen aktiivit toimimaan sosiaalisessa mediassa 
mahdollisimman kattavasti. Ohjeistusta ja koulutusta sosiaalisen median 
käyttöön järjestetään tarvittaessa. 
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Keskustelua ja kommentointia ohjataan puolueen Facebook-sivulle. 
Facebookiin perustetaan myös lisää aihekohtaisia sivuja mielipiteiden vaihtoa 
ja kartoitusta varten. 

Videointi ja animaatiot 

Puoluevaltuuston kokoukset ja muut mahdolliset tilaisuudet videoidaan 
suorina nettilähetyksinä, joita voi seurata osoitteessa vasemmisto.fi/live ja 
Vasemmiston YouTube-kanavalla.  

Puolue esittelee teemojaan ja kantojaan erilaisilla ilmaissovelluksilla 
toteutettavilla animaatioilla sekä puolueaktiivien videoklipeillä, joita levitetään 
verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 

Lehtiyhteistyö 

Vasemmistoliitto tekee yhteistyötä äänenkannattajansa Kansan Uutisten sekä 
muiden työväenlehtien kanssa. Lehdet toimivat itsenäisesti journalistisia 
periaatteita noudattaen.  

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

Tapahtumamarkkinointi  

Vasemmistoliitto on vuoden 2016 aikana näkyvästi esillä ainakin 
Valkeakosken Työväen musiikkijuhlilla, Porin SuomiAreenassa sekä Maailma 
kylässä –tapahtumassa ja Pride-kulkueissa.  

Viestinnän vuosikello  

Vasemmistoliiton viestinnässä otetaan huomioon kansalliset tai kansainväliset 
teemapäivät ja -viikot sekä puolueen omat tapahtumat. Viestintä suunnittelee 
ja täydentää yhteistyössä eduskuntaryhmän ja europarlamentaarikon 
viestintävastuullisten kanssa Viestinnän vuosikellon, joka tallennetaan myös 
Vasextra-sivustolle. Vuosikelloon vietyjen teemapäivien pohjalta suunnitellaan 
toteutettavat viestintätoimet. 

Työelämäpolitiikka 

Vasemmistoliitto pitää yhteyttä ay-liikkeeseen. Puolueen linjoituksia 
työelämäkysymyksiin pohtii mm. puoluehallituksen nimeämä ay-valtuuskunta. 
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Työryhmässä seurataan myös eduskunnan ja hallituksen työelämälinjauksia 
ja päätöksiä. Tämä on nykyisen Sipilän palkansaajavihamielisen hallituksen 
aikana erityisen tärkeätä. Yhteistyössä työryhmän kanssa toteutetaan 
vähintään keskustelutilaisuuksia ja työelämäseminaari.  

Toimintavuoden aikana järjestetään monien ammattiliittojen liittokokoukset. 
Liittojen jäsenenä olevat puolueen aktiivit osallistuvat aktiivisesti liittojen 
toimintaan. 

Puoluehallituksen nimeämä ay-valtuuskunta edistää Vasemmistoliiton 
työelämälinjauksia ja kehittää ay-liikkeen ja puolueen yhteistyötä. Keskeisiä 
haasteita on palkansaajien perusoikeuksiin, työllisyyteen, työttömyysturvaan, 
moninaisiin työllistymisen tapoihin, työaikaan, työelämän kehittämiseen, tasa-
arvoon ja samapalkkaisuuteen liittyvät kysymykset. Näihin liittyviä teemoja 
nostetaan julkiseen keskusteluun, erityistä huomiota kiinnitetään perustulon 
merkitykseen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden keinona. Tässä 
hyödynnetään mm. puoluehallituksen hyväksymää Hyvää työelämää kohti - 
asiakirjaa. 

Vasemmistoliitto osallistuu pyynnöstä liittojen ja liittoryhmien toiminnan 
tukemiseen, mm. liittovaaleissa, puolueen resurssien sallimissa puitteissa. 
Tavoitteena on järjestää yhdessä ay-valtuuskunnan ja ay-vasemmiston 
kanssa työelämäfoorumi syksyllä 2016.  

Kansainvälinen toiminta 

Vasemmistoliiton lähimpiä ulkomaisia yhteistyökumppaneita ovat 
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 
ylläpidetään suhteita. 
  
Euroopan parlamentin jäsenenä toimii Merja Kyllönen ja ryhmän 
apulaispääsihteerinä Sanna Lepola. NGLA:ssa Vasemmistoliittoa edustaa 
puolueen puheenjohtaja ja puoluesihteeri. EL:n hallitukseen osallistuvat Saila 
Ruuth ja Jussi Saramo. EL:n työryhmiin ja verkostoihin osallistuvat 
Vasemmistoliiton omien työryhmien esittämät ja puoluehallituksen valitsemat 
edustajat. 
  
Euroopan parlamentin jäsen Merja Kyllönen johtaa GUE/NGL:n työtä 
Liikenne- ja matkailuvaliokunnassa ja toimii varajäsenenä Ympäristön, 
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kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa. Kyllönen 
on europarlamenttiryhmän puhehenkilö ilmastonmuutosasioissa ja jäsenenä 
EU:n ja Venäjän parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan valtuuskunnassa 
sekä suhteista Japaniin vastaavassa valtuuskunnassa. 
  
Vasemmistoliitto vaikuttaa eurooppalaisen vasemmiston kantoihin sekä 
hakee yhteisiä eurooppalaisia linjauksia kampanjoinnin pohjaksi Suomessa. 
Vasemmistoliitto on osa eurooppalaista vasemmistoa puoluetoiminnan lisäksi 
kansalaisliikkeitä tukemalla. Kansainvälisen toiminnan kautta ammennetaan 
hyviä käytäntöjä kampanjoista ja poliittisista aloitteista kotimaiseen 
politiikkaan sekä pyritään levittämään omia onnistumisia kumppaneille. 
  
Toimintavuonna keskitytään erityisesti Euroopan Vasemmistopuolueen 
syksyllä Berliinissä pidettävään puoluekokoukseen. Vasemmistoliitto 
osallistuu asiakirjojen etukäteisvalmisteluun ja itse kokoukseen 
täysipainoisesti. Kokouksen jälkeen valitaan Vasemmistoliiton edustajat EL:n 
elimiin ja työryhmiin. 
  
Kansainvälisiä kysymyksiä käsitellään Maailmanpoliittisten asioiden 
työryhmässä ja tarvittaessa muutkin työryhmät linkitetään osaksi 
kansainvälistä työtä. Vasemmistoliiton keväällä pidettävän puoluekokouksen 
jälkeen arvioidaan seuraavan kolmivuotiskauden työryhmien rakenne ja 
sovitetaan kansainvälinen toiminta siihen. 
  
Vasemmistoliitto vaikuttaa myös ruohonjuuritason solidaarisuustyötä 
tekevässä Kansainvälinen solidaarisuustyö ry:ssä, jonka jäsenenä puolue on. 

Vasemmistonaiset / Valtikka 

Vasemmistonaisten valtakunnallista toimintaa koordinoi ja ohjaa vuosiksi 
2014–2016 valittu toimikunta Valtikka. Valtikka kokoontuu vuoden aikana 7–8 
kertaa. Toimintavuoden 2016 poliittinen tavoite on kaataa hallitus, sillä 
nykyinen hallitus tekee naisvihamielisintä politiikkaa naismuistiin.  

Valtikan työvaliokunta, Työhanska, kokoontuu ennen Valtikan kokouksia sekä 
tarpeen mukaan. Alueilla Vasemmistonaiset toimii paikallisten 
toimintaryhmiensä kautta.  

Toiminnan uudelleenjärjestely  

Toimintavuotta 2016 tulee värittämään säästötarpeista aiheutuva toiminnan 
uudelleenjäsentäminen. Siirtyminen täysipäiväisestä työntekijästä 

!  13



puolipäiväiseen tulee aiheuttamaan toiminnan, tehtävien ja vastuiden 
uudelleenjärjestelyjä. Vuoden aikana jatketaan strategiatyötä, joka aloitettiin 
vuonna 2015.  

Vakiintuneita toimintamuotoja, kuten yhteistyötä muiden tasa-arvotoimijoiden 
(esim. Nytkis, Tane, Euroopan Vasemmistopuolueen naisverkosto sekä Demo 
ry:n gender-ryhmä) kanssa pidetään yllä ja jatketaan yhteistyösuhteiden 
rakentamista mm. kansanedustajanaisten sekä vasemmistolaisten ay-naisten 
kanssa. Myös verkoston omia sekä puoluejohdon tasa-arvokoulutuksia 
järjestetään mahdollisuuksien mukaan.  

Vasemmistoliiton puoluekokous  

Vasemmistonaiset toimii osaltaan sen eteen, että puoluekokouksen 
edustajien kokoonpanon sekä henkilöesitysten sukupuolijakauma on 
tasapainoinen. Vasemmistonaiset osallistuu aktiivisesti kokouksessa 
hyväksyttävien poliittisten sisältöjen valmistelemiseen.  

Vasemmistonaisten valtakunnallinen kokous syksyllä 2016  

Valtakunnallisessa kokouksessa päätösvaltaa käyttävät kaikki 
Vasemmistonaisten verkoston jäsenet ja kokouksessa valitaan uusi Valtikka 
puhenaisistoineen. Kokouksen temaattinen kärki on seuraavan kevään 
kuntavaalit. Kokouksessa käsitellään tavalliseen tapaan Vasemmistonaisten 
Toimintasopimus eli organisaatiomuoto ja säännöt; nyt säästösyistä johtuvat 
toiminnan uudelleenjärjestelyt vaativat perusteellisempia toiminnan 
muutoksia. 

Toimintaryhmien sekä muun alueellisen ja paikallisen työn tukeminen  

Paikallistoiminnan ja -toimijoiden tukemista jatketaan 
toimintaryhmäavustuksin, vierailuin, tapahtumakonseptein sekä 
materiaalituotannon avulla. Uusia yhteydenpito- ja tiedottamiskanavia otetaan 
käyttöön esimerkiksi kunnanvaltuutettujen kesken kokemusten, ideoiden ja 
neuvojen levittämiseksi. 

Kevään 2017 kuntavaaleihin valmistautuminen 

Ehdokashankinta sekä vaaliohjelman ja -kampanjan rakentaminen aloitetaan 
syksyllä 2016.  
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Viestinnän uudistaminen  

Vasemmistonaisten viestintäkeinot ja -välineet käydään läpi ja niitä kehitetään 
käytettävissä olevien resurssien mahdollistamalla tavalla. Uudistetaan ja 
kehitetään muita tiedottamisen ja viestinnän välineitä ja keinoja.  
. 

Landsstyrelsen 

Landsstyrelsen har som uppgift att planera, organisera och leda 
Vänsterförbundets svenska verksamhet i enlighet med beslut fattade av 
partiets beslutande organ och landsmötet. 

Det finns ingen anställd för den svenska verksamheten, utan arbetet sköts av 
landsstyrelsens ordförande och medlemmar i samverkan med den övriga 
partiorganisationen på riks-, distrikts- och kommunnivå. 

Utöver den allmänna verksamheten på svenska måste Vänstern kunna 
fungera också på svenska på de svensk- och tvåspråkiga orter, där partiet 
överhuvudtaget har verksamhet. Landsstyrelsen stöder denna lokala 
verksamhet. 

Under våren 2016 präglas arbetet av förberedelserna för partikongressen. 
Landsmötet hålls under våren som en del av dessa förberedelser. 
Landsstyrelsen går in för att utveckla den svenska verksamheten, så att 
partiets knappa resurser används på ett optimalt sätt. 

I förberedelserna för kommunalvalet 2017 är fokus på aktiv 
kandidatrekrytering. 

Under sommaren ordnas det traditionella fisksoppskalaset. 

Landsstyrelsenin tehtävänä on suunnitella, järjestää ja johtaa ruotsinkielistä 
toimintaa puolueen päättävien elinten sekä landsmöten päätösten mukaisesti. 
Ruotsinkielistä toimintaa varten ei ole työntekijää palkattuna, vaan työtä 
hoitavat landsstyrelsenin puheenjohtaja ja jäsenet yhteistyössä eri tasoilla 
toimivien puolueen toimijoiden kanssa, puoluetoimistolta kuntatasolle. 

Yleisen ruotsinkielisen toiminnan lisäksi Vasemmiston on pystyttävä 
toimimaan myös ruotsiksi niillä ruotsin- ja kaksikielisillä paikkakunnilla, joilla 
puolueella on toimintaa. Landsstyrelsen tukee aktiivisesti tätä paikallista 
toimintaa. 
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Vuoden 2016 kevään toimintaa sävyttävät puoluekokousvalmistelut. 
Landsmöte pidetään kevään aikana osana näitä valmisteluja. 

Landsstyrelsen haluaa kehittää puolueen ruotsinkielistä toimintaa niin, että 
puolueen niukat resurssit hyödynnetään mahdollisimman optimaalisesti. 

V. 2017 pidettävien kuntavaalien valmisteluissa pääpaino on 
ehdokasrekrytoinnissa. 

Kesällä järjestetään perinteiset kalasoppakestit. 

Hallinto ja talous 

Puoluevaltuusto 

Puoluevaltuusto kokoontuu vuonna 2016 sääntömääräisesti kaksi kertaa. 
Kevätkokous pidetään yksipäiväisenä lauantaina 19.3. Helsingissä. 
Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään 
puoluekokousasioita, mm. käydään keskustelu poliittisesta tavoiteohjelmasta. 

Puoluevaltuuston syyskokous on 19.–20.11. Helsingissä. Puoluevaltuuston 
kokoukset järjestetään säästösyistä yksipäiväisinä, mutta 
puoluekokouskauden ensimmäinen puoluevaltuuston kokous on 
kaksipäiväinen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa käsitellään 
mm. kuntavaaleja 2017. 

Puoluehallitus 

Puoluehallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa 
lukuun ottamatta heinäkuuta. Puoluehallituksen kokouspäivät 2016 ovat 
20.1., 17.2., 5.3., 6.4., 11.5., 1.6., 27.–28.8., 21.9., 19.10., 16.11. ja 14.12. 
Puoluehallitus voi tarvittaessa kokoontua muulloinkin. Elokuun kokouksen 
seminaariosuuteen osallistuvat myös piirien puheenjohtajat ja 
varapuheenjohtajat, Vasemmistonaisten Valtikka ja puolueen työntekijät. 

Puoluetoimisto ja henkilöstö 

Puolueen taloudellinen tilanne heikentyi entisestään vuoden 2015 
eduskuntavaalien vuoksi. Vaaleissa puolue sai kaksi kansanedustajaa 
vähemmän kuin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Yt-neuvottelujen 
lopputuloksena henkilökuntaa vähennettiin 4 henkilötyövuotta. Jäljelle jäävä 
henkilökunta lomautetaan kolmeksi viikoksi vuosittain aina vuoteen 2019 
saakka. Tällä on vaikutuksia jäsen- ja muihin palveluihin.  
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Puoluetoimistossa työskentelee puoluesihteerin lisäksi poliittinen sihteeri 
(osa-aikainen), järjestö- ja kunnallissihteeri, tiedottaja sekä naispoliittinen 
sihteeri (osa-aikainen). Tiedottajan tehtäviin kuuluvat puolueen sisäinen ja 
ulkoinen tiedottaminen yhteistyössä puoluesihteerin kanssa.  

Avaintulosalueidensa lisäksi kullakin poliittisella työntekijällä on muita 
erikseen sovittuja vastuualueita.  

Puolueen palkkaamina alueilla työskentelee viisi toiminnanjohtajaa 
vastuualueinaan:  

- Eteläinen alue (Helsinki ja Uusimaa) 
- Läntinen alue (Varsinais-Suomi, Satakunta ja Häme) 
- Keskinen alue (Pirkanmaa, Keski-Suomi ja Pohjanmaa) 
- Itäinen alue (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kaakkois-Suomi) 
- Pohjoinen alue (Oulu, Kainuu ja Lappi) 

Puoluetoimiston hallinto- ja talousosastolla työskentelee taloussihteeri ja 
hallinnon sihteeri, sekä jäsensihteeri (osa-aikainen), joka vastaa 
jäsenpalvelusta. 

Puolueen naispoliittista toimintaa koordinoi Vasemmistonaisten Valtikka ja 
ruotsinkielistä toimintaa Landsstyrelsen. 

Työyhteisön yhteisöllisyyden ja tasa-arvon kehittämistä jatketaan. 

Talous 

Vasemmistoliiton taloutta sopeutetaan edelleen vaalitappioon ja puoluetuen 
leikkautumiseen. Puolueelle on tehty taloussuunnitelma vuodesta 2015 
lähtien vuoden 2019 loppuun saakka, jolla puolueen taloutta tasapainotetaan. 
Taloussuunnitelma päivitetään vuoteen 2020. 

Taloussuunnitelman mukaan puolue sopeuttaa talouden siten, että puolue ei 
velkaannu ja kykenee hoitamaan taloussuunnitelmakauden aikana 
puoluekokouksen 2016, kuntavaalit 2017, presidentinvaalit 2018 sekä vuonna 
2019 eduskuntavaalit, EU-vaalit ja puoluekokouksen. 

Vuosittain hyväksytään puolueelle budjetti taloussuunnitelmassa sovitun 
raamin pohjalta.  

Puolueen varainhankintaa kehitetään. Seinäkalenteri ilmestyy 
vuodenvaihteessa yhteistyössä vasemmistolehtien kanssa. 
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Puolueen maksuvalmius pidetään 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.
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