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JOHDANTO 

Historiallinen tausta 

Suomen Maaseudun Puolueen perustaminen 

Suomen Maaseudun Puolueen (SMP) voidaan laskea syntyneen vuonna 1959, jolloin Veikko 

Vennamo perusti Suomen pientalonpoikien puolueen (SPP). Puolueen puheenjohtaja 

Vennamo oli ennen SPP:n perustamista merkittävä vaikuttaja maalaisliitossa. Hän toimi 

muun muassa maatalousministeriön asutusasiainosaston (ASO) päällikkönä ja kilpaili 

maalaisliiton puheenjohtajuudesta Nivalan puoluekokouksessa vuonna 1956.1 

 

Hävittyään vaalit mies riitautui puolueen keskushallituksen jäsenten kanssa ja alkoi ajaa 

eduskuntaryhmästä eriävää linjaansa. Vaikka puolue ei pitänyt kansanedustajansa 

oppositioasenteesta, äänestäjät kiittivät häntä vuoden 1958 eduskuntavaaleissa. Vennamo 

äänestettiin eduskuntaan äänivyöryllä.2  

 

Kun suhteet eduskuntaryhmässä kiristyivät, puoluejohto sulki Vennamon eduskuntaryhmän 

ulkopuolelle. Vennamo julistautui itsenäiseksi ja perusti uuden puolueen. Vuonna 1966 SPP 

muutti nimensä Suomen Maaseudun Puolueeksi. Puolue pyrki valjastamaan 

pienviljelijäväestön tyytymättömyyden rakennemuutosta ja muita puolueita kohtaan 

omaksi kannatuksekseen.3 

 

Sydänkohtausvaalit 

Vaaleille on annettu kuvaavia lempinimiä vuosien saatossa. Vuoden 1966 eduskuntavaaleja 

kutsuttiin protestivaaleiksi, sillä Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP) saavutti 

suurvoiton hallituspuolueita vastaan suunnatulla kahdeksan kohdan ohjelmallaan. Vuoden 

1968 valitsijamiesvaalit saivat puolestaan kaatovaalit-nimen, sillä moni kansalaisista jätti 

äänestämättä. Vuoden 1970 eduskuntavaaleja kutsutaan nuorisovaaleiksi, sillä näitä vaaleja 

varten äänestysikää laskettiin 20 vuoteen.4 

 

Historiankirjoituksen kannalta vuoden 1970 eduskuntavaaleja kuvaa tarkemmin 

shokkivaalit-nimi, joka syntyi heti äänestystuloksen valjettua. Populistinen SMP sai 17 

                                                           
1
 Haataja 1988, 151–152, Isohookana-Asunmaa 2006, 132–134, Ruostetsaari 2011, 107. 

2
 Haataja 1988, 151–152, Isohookana-Asunmaa 2006, 132–134, Ruostetsaari 2011, 107. 

3
 Haataja 1988, 151–152, Isohookana-Asunmaa 2006, 132–134, Ruostetsaari 2011, 107. 

4
 Pesonen 1972, 7, 9. 
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lisäpaikkaa eduskuntaan.5 Samaa viestiä välittää sydänkohtausvaalit-nimi, joka juontaa 

juurensa presidentti Urho Kekkosen sydänalassaan tuntemasta pistosta Ylen 

vaalivalvojaisissa. Myöhemmässä lääkärintarkastuksessa pisto osoittautui pieneksi 

infarktiksi. Kekkonen masentui vaalien jälkeen niin paljon, että hän uhkasi vetää länget 

kaulaansa.6 Käytän vuoden 1970 eduskuntavaaleista johdonmukaisesti käsitettä 

sydänkohtausvaalit, vaikka se ei ole historiankirjoituksessa vakiintunut. Vaalin nimi olkoon 

kontribuutioni tiedeyhteisölle. 

 

Vaalien tulos oli monella tapaa yllätys. Kaikki puolueet odottivat nostavansa absoluuttista 

äänimääräänsä, koska äänestysikärajan laskemisen vuoksi liikkeellä oli noin 400 000 uutta 

äänioikeutettua. Kuitenkin vain Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP), SMP, Liberaalinen 

kansanpuolue (LKP), Suomen Kristillinen Liitto (SKL) ja Kansallinen Kokoomus (kok.) 

pystyivät kasvattamaan äänimääräänsä. Myös eduskunnan istumajärjestys meni vaalien 

jälkeen uusiksi. SMP lisäsi paikkamääräänsä 17:llä, kokoomus 11 kansanedustajalla. Suomen 

Kristillisestä Liitosta tuli uusi eduskuntapuolue yhdellä kansanedustajalla ja RKP säilytti 

kaikki 11 paikkaansa. Muut puolueet kärsivät tappioita. Keskustapuolue (Kesk.) menetti 14, 

Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL) viisi, SDP neljä ja LKP yhden paikan. Työväen 

ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattisen Liiton (TPSL) menetys oli puolueista katkerin, sillä se 

hävisi paikkansa eduskunnassa.7 

 

Suuret muutokset olivat myös siinä mielessä yllätys, että kansainvälisissä vertailuissa Suomi 

luettiin ”staattiseksi puoluejärjestelmäksi”. Jotakin suomalaisten puolueuskollisuudesta 

kertoo myös vuoden 1954 vaalit. Presidentti Juho Kusti Paasikivi päätyi hajottamaan 

eduskunnan vaalien jälkeen, kun se ei saanut muodostettua toimivaa hallitusta. Kolme 

kuukautta hajottamisen jälkeen pidetyissä vaaleissa vain kuusi paikkaa vaihtoi omistajaa.8 

 

Mikä aiheutti Kekkoselle piston sydämessä? Keskeisin syy oli SMP:n vaalivoitto, sillä puolue 

oli Kekkoselle vastenmielinen tekijä useasta syystä. Presidentti ei tullut toimeen SMP:n 

puheenjohtajan Veikko Vennamon kanssa, eikä yhteistyötä auttanut Vennamon vaikea 

luonne. Kekkosen ja Vennamon suhteet olivat olleet vaikeat siitä lähtien, kun Vennamo oli 

vielä maalaisliittolainen. Kun Kekkosesta tuli presidentti, he ajautuivat avoimeen konfliktiin 

                                                           
5
 Pesonen 1972, 7.       

6
 Suomi 2010, 474–475.              

7
 Sänkiaho 1972, 203; Pesonen 1972, 15–16. 

8
 Pesonen 1972, 329, 331—332. 
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toistensa kanssa. Toiseksi vaalien tulos tiesi myös vaikeita hallitusneuvotteluja, sillä 

Neuvostoliitto ei halunnut SMP:tä eikä kokoomusta hallitukseen.9 

 

Kekkonen tiedosti myös, ettei hallitusneuvottelujen esteenä olleet pelkästään 

ulkopoliittiset syyt.10 Keskustapuolue hävisi jo toiset eduskuntavaalit peräkkäin ja 

puoluekenttä painosti puoluetta oppositioon. Tilanne tosin vaati Keskustapuolueen 

osallistumista hallitukseen, sillä SMP, kokoomus ja pienpuolueet eivät saaneet 

muodostettua enemmistöhallitusta. SKDL ei puolestaan suostunut hallitukseen SMP:n eikä 

kokoomuksen kanssa. Puolue piti näitä taantumuksellisina oikeistovoimina, jotka 

hallituspuolueina vaikeuttaisivat suhteita Neuvostoliittoon. Sosialidemokraatit olivat 

puolestaan kärsineet vaaleissa tappion, eikä puolueella ollut hinkua hallitukseen, 

varsinkaan porvaripuolueiden kanssa. SDP ja SKDL olisivat tarvinneet 13 lisäpaikkaa 

muodostaakseen enemmistöhallituksen.11 

 

Hallitusneuvotteluja käytiin yhteensä 41 päivää useiden neuvottelijoiden johdolla, kunnes 

poliitikot huomasivat, ettei pattitilanne ratkea. Kekkonen veti tilanteesta johtopäätökset ja 

antoi LKP:n Teuvo Auralle valtuudet muodostaa virkamieshallituksen. Tilanne oli 

historiallinen, sillä aiemmin virkamieshallituksia oli muodostettu vain ennen vaaleja, kun 

puolueet pakenivat vastuuta vaikeista päätöksistä. Nyt virkamieshallitus oli seurausta 

vaikeasta vaalituloksesta.12 

 

SMP:n vaalivoiton syyt 

SMP:n ensimmäisen suurvoiton syyt voidaan jakaa sydänkohtausvaaleissa kahteen 

kategoriaan: rakenteellisiin ja päivän poliittisiin syihin. Suomen 1960- ja 70-lukujen 

elinkeinorakennemuutosta on kuvattu maamme historian suurimmaksi. Yhä harvempi 

suomalaisista sai toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta sekä palkkatöiden määrä 

lisääntyi. Tämä tarkoitti sitä, että väestö purkautui maaseudulta kaupunkeihin ja 

siirtolaisvirtoina työn perässä muun muassa Ruotsiin. Luvut puhuvat karua kieltään 

muutoksen laajuudesta. Kun vuonna 1950 46 prosenttia väestöstä työskenteli maa- ja 

                                                           
9
 Pesonen 1972, 12–14, Sänkiaho 1972, 206–210, Suhonen 1972, 373-378, Suomi 2010, 195, 204-

205, 260, 425. 
10

 Kun kokoomuksen pää-äänenkannattaja Uusi Suomi uhosi vaalien jälkeen, ettei hallitus tarvitse 
ulkovaltojen luottamusta, Kekkonen totesi sarkastisesti: ”Suomi on liian pieni maa 
kokoomuspuolueelle”, Suomi 2010, 474. 
11

 Laakso 1972, 405–409. 
12

Laakso 1972, 410–411. 
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metsätaloudessa, kaksikymmentä vuotta myöhemmin luku oli noin 20 prosenttia. Sen 

sijaan teollisuus-, kauppa-, pankki- ja palvelusektori kasvattivat kokoaan.13 

 

Taustalla rakennemuutoksessa oli maa- ja metsätöiden koneellistuminen, mikä vähensi 

työvoiman tarvetta maaseudulla. Tehokkuus johti myös ylituotantoon, jolloin maanviljelyä 

ryhdyttiin suitsimaan muun muassa pellonvarausjärjestelmällä eli peltojen paketoinnilla14. 

Vaikka muut sektorit vetivät maaseudun työttömiä puoleensa, kaikkia maaltamuuttaneita 

ei saatu työllistettyä. Työttömyys nousi ennen kokemattomiin lukuihin ja se jakaantui 

epätasaisesti maan sisällä. Esimerkiksi Lapissa 20 prosenttia työvoimasta sai 

työttömyyskorvauksia vuonna 1967. Samalla valtio näytti voimattomalta työttömyyden 

edessä, eikä se saanut järjestettyä kansalaisilleen tarpeeksi työllisyystöitä.15 

 

Rakennemuutosaika oli pääsääntöisesti talouskasvun aikaa, mutta se ei estänyt 

tyytymättömyyden syntyä äänestäjäkunnassa. Maan sisällä tuloerot kasvoivat koko ajan, 

jolloin maa eriytyi kehitys- ja kasvualueiksi. Tuloeroja kasvatti muun muassa metsätöiden 

koneistuminen, jolloin maaseudulla ei ollut enää tarjolla lisäansioita entiseen malliin. 

Samalla myös maatalouselintarvikkeiden hinnat laskivat, sillä niistä oli ylitarjontaa. 

Teollisuudessa palkat nousivat puolestaan tasaiseen tahtiin.16  

 

Puolueet muuttuivat samaan aikaan vähitellen etupuolueista yleispuolueiksi. Puolueet 

pyrkivät miellyttämään yhä laajempia kansankerroksia sekä nimen että ohjelmien 

muutoksilla.17 Tämä aiheutti närää perinteisissä kannattajissa, jotka tunsivat tulleensa 

petetyiksi. Erityisesti tämä koski Keskustapuolueen perinteisiä kannattajia, joiden entinen 

etupuolue pyrki tunkeutumaan kaupunkeihin sekä nimen että puolueohjelman muutoksilla. 

Puolueen yleisohjelmaan tehtiin muutoksia Kemin puoluekokouksessa vuonna 1962 ja nimi 

vaihtui maalaisliitosta Keskustapuolueeksi kolme vuotta myöhemmin.18 Kuitenkaan 

Keskustapuolue ei ollut ohjelmatyössään yksin. SDP uudisti Forssan ohjelmaansa vuonna 

1952, kokoomus muokkasi omaansa 1957 sekä samalla vuosikymmenellä Suomen 

Kansanpuolue ja Vapaamielistenliitto yhdistyivät Liberaaliseksi kansanpuolueeksi. 

                                                           
13

 Vahtola 2003, 412–413. 
14

 Peltojen varaaminen eli paketointi tulee vuonna 1969 säädetystä Pellon käytön rajoittamisen –
laista, jonka mukaan maanviljelijä sai korvauksia, mikäli hän jätti peltonsa viljelemättä. Sopimus oli 
tehtävä koko peltoalasta kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Mikäli maanomistaja metsitti peltonsa, hän 
sai lisäksi metsityskorvauksen. ”Laki pellon käytön rajoittamisesta 1969”, elektr. dokumentti. 
15

 Vahtola 2003, 412–413, Isohookana-Asunmaa 2006, 87–88, 108–110.  
16

 Vahtola 2003, 412–413, Sänkiaho 1972, 152–155, 199–201, Isohookana-Asunmaa 2006,74. 
17

 Nousiainen 1972, 418–420. 
18

 Isohookana-Asumaa 2006, 58–62, 64.  
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Seuraavalla vuosikymmenellä RKP ja SKDL seurasivat muiden puolueiden esimerkkiä ja 

uudistivat ohjelmaansa.19 

 

Yleispuoluekehitystä voidaan kuvata myös puolueiden ja toimijoiden maltillistumisena. 

Äärimielipiteet pyrittiin jättämään marginaaliin, jotta puolueet pystyivät vetoamaan yhä 

laajempaan äänestäjäjoukkoon.20 Tämä jätti SMP:lle tilaa vedota tyytymättömiin muita 

puolueita radikaaleimmilla mielipiteillä. 

 

Rakennemuutos, eriarvoistuminen ja yleispuoluekehitys loivat tilaa populistiselle 

etupuolueelle, ja SMP käytti tilannetta taitavasti hyödykseen. Puolue muutti nimensä 

Suomen Pientalonpoikien Puolueesta (SPP) Suomen Maaseudun Puolueeksi vain 

kymmenen kuukautta keskustapuolueen nimenmuutoksen jälkeen.21 Paitsi että SMP 

tavoitteli nimenmuutoksella pientalonpoikia laajempia kansankerroksia, se pyrki myös 

osoittamaan olevansa maanviljelijöiden ainoa etupuolue.  

 

Vaikka Veikko Vennamo puhui retoriikan tasolla koko kansasta, puolueella oli rajattu 

kohdeyleisö 1960- ja 70-luvuilla. Puolue pyrki ennen kaikkea kosiskelemaan pienviljelijöiden 

ja työmiesten ääniä. Nämä väestöryhmät se asetti vastakkain suuromistajien, suurtilallisten, 

rikkaiden ja valtion harvainvallan kanssa.22 Samalla puolue osoitti, kenen puolella se on 

rakennemuutoksessa – häviäjien, unohdetun kansan. 

 

Häviäjien etua puolue pyrki ajamaan pitämällä melua epäkohdista ja tehtailemalla 

lakialoitteita. Erityisesti se piti agendalla sotaveteraanien ja evakkojen asioita. Poliittisissa 

kysymyksissä tämä näkyi esimerkiksi kiistassa rintamamiesten eläkkeistä. Kun 

Keskustapuolueen eduskuntaryhmä kannatti 60 vuoden alarajaa eläkkeelle, Vennamo 

lupasi eläkkeen kaikille 55-vuotiaille. Eläkeasia oli SMP:n agendalla ensimmäisenä, eikä se 

ollut ihme.23 Evakkojen ja sotaveteraanien parissa tyytymättömyys oli suurta. Sodan jälkeen 

he olivat raivanneet tilansa, joita 25 vuoden päästä paketoitiin. Samalla ryhmä muodosti 

merkittävän äänestäjäkunnan sodan jälkeisessä Suomessa.24 

 

                                                           
19

 Nousiainen 1972, 421–423. 
20

 Parkkinen 2003, 10. 
21

 Isohookana-Asunmaa 2006, 65. 
22

 Ruostetsaari 2011, 135. 
23

 Isohookana-Asunmaa 2006, 132–134, 135–136.  
24

 Mylly 2005, 151, 156—158. 
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SMP pyrki kääntämään myös muut päivänpoliittiset kiistakysymykset edukseen. Puolue 

keskittyi ennen vuoden 1970 eduskuntavaaleja työllisyyden hoitoon, työttömyyskorvauksen 

muotoon, maataloustulolakiin, maatalouden verolakiin, pellonvarauskorvaukseen, 

teurastuspalkkioihin ja puoluetukeen.25 

Tutkimustehtävä 

Tutkin gradussani SMP:n nousua yhden miehen eduskuntaryhmästä viidenneksi 

suurimmaksi puolueeksi vuoden 1970 eduskuntavaaleissa. Hahmotan nousua ennen 

kaikkea SMP:n puolueohjelman sekä puolueen pää-äänenkannattajan Suomen Uutisten 

kautta. Tutkin sitä, miten puolue vetosi äänestäjiin.  

 

Lähteet ovat siinä mielessä perusteltuja, että ohjelma antaa kuvan puolueen tavoitteista ja 

lehti tavoitteiden viestimisestä. Politiikkaa tehdään myös erilaisilla ilmaisukeinoilla ja 

populistisilla puolueilla retoriikan merkitys korostuu. Suomen Uutiset olikin SMP:n 

retoriikan ”syömähammas”, eikä se pyrkinyt uutisoinnissaan tasapuolisuuteen. Sen vuoksi 

lehteä voidaan tutkia retoriikan näkökulmasta. 

 

Puolueohjelman ja Suomen Uutisten lisäksi tutkin Kalevan sekä oululaisten puoluelehtien 

avulla sitä, miten uuteen populistiseen puolueeseen suhtauduttiin. Puoluelehdillä tarkoitan 

Keskustapuolueen Liittoa, SKDL:n Kansan Tahtoa ja SDP:n Pohjolan Työtä. Nämä kaikki 

olivat lehtiä, joiden emäpuolueet menettivät kannatustaan SMP:lle.26 

 

Lähteillä pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin. Mitä asioita ja tavoitteita SMP:n 

puolueohjelma ja Suomen Uutiset nostavat esille ja miksi? Miksi SMP käyttää sellaista 

retoriikkaa ohjelmassaan ja lehdessään kuin se käyttää? Oliko puolueen retoriikka 

populistista? Millaisen kuvan muut puoluelehdet antavat SMP:stä ja sen vaalikamppailusta? 

Vaalien jälkeistä aikaa tutkin lehtien avulla. Miten Suomen Uutiset ja oululaislehdet 

tulkitsevat vaalien tuloksen? Miksi lehdet tuottivat sellaista kuvaa vaalituloksesta ja sen 

seurauksista kuin tuottavat? 

 

Graduni käsittelee vaaleja aina vaalikamppailun alusta lähtien Teuvo Auran 

virkamieshallituksen muodostamiseen asti. Varsinaiset kampanjat aloitettiin loppiaisena 

                                                           
25

 Isohookana-Asunmaa 2006, 89–90, 108–110. 
26

 Sänkiaho 1972, 206–207. 
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6.1.1970 ja Auran hallitus muodostettiin 14.5.1970.27 Näin saan sisällytettyä tutkimukseeni 

puolueiden näkemykset SMP:n vaalivoitosta ja hallitusneuvotteluista. 

 

Keskeinen käsite tutkimuksessasi on populismi. Määrittelen populismin ILKKA 

RUOSTETSAARTA mukaillen ideaalisen puolueen näkökulmasta. Populismi on epämääräinen 

käsite, jota on käytetty erilaisista puolueista. Populistiseksi on kutsuttu sekä 

vasemmistolaisia että oikeistolaisia puolueita, mutta populisteja yhdistää yhteiset tavat 

vedota äänestäjiin. Kaikki populistiset puolueet ylistävät omaa kansaansa ja ovat 

antielitistisiä. Sen lisäksi monet populistiset puolueet kannattavat suoraa demokratiaa ja 

etnosentrismiä, mutta kritisoivat edustuksellisen demokratian instituutioita, puhdasta 

kapitalismia ja korkeakoulutusta. Monesti ne arvostelevat poliittisia toimintatapoja sekä 

vaativat kuria ja esittävät kritiikkiä vallitsevan yhteiskunnan arvoista.28 Kaksi ensimmäistä 

ehtoa ovat populistiselle puolueille minimiehtoja ja loput tekevät niistä selväpiirteisemmin 

populistisia. 

 

Kieli ei ole politiikassa pelkästään ilmaisun väline, vaan asiat politiikassa ovat kielellisesti 

konstruoituja ja sitä käytetään poliittisen kamppailun välineenä. Samalla kieli ja poliittiset 

kiistat ovat historiallisia.29 Siksi kielen lisäksi kiinnitän gradussani huomiota asiakysymyksiin, 

joita SMP nostaa retoriikassaan esiin. Käsittelen retoriikkaa politiikan sektoreiden kautta, 

jolloin asiat pääsevät retoriikan lisäksi esiin. 

 

Graduni kannalta on ensiarvoisen tärkeää huomata, että populismi vaatii aina kansaan 

vedoten muutosta. Muutos on tilannesidonnaista ja se kohdistuu kulloistakin 

vallankäyttäjää vastaan. Populistien käyttämät keinot ovat aina tunnesidonnaisia, koska ne 

kiinnittyvät aina yhteisön elämässä tapahtuviin muutoksiin. Populismin retoriikka on myös 

aina mustavalkoista, mikä heijastuu myös politiikan tekoon. Populisteja luonnehtii 

kompromissikyvyttömyys.30 

 

Se, mitä populistit vaativat, jää usein häilyväksi. Usein populistiset puolueet antavat 

ymmärtää enemmän kuin ne tosiasiallisesti vaativat. Vaatimukset ovat häilyviä, koska 

yksilöidyt linjaukset synnyttävät sekä kannatusta että vastustusta. Häilyvyys on viisasta 

populismia, sillä siihen olennaisesti kuuluu vallan tavoittelu sen itsensä vuoksi. Tutkija 

                                                           
27

 Rantala 1972, 25–26, Laakso 1972, 413–415 
28

 Ruostetsaari 2011, 98, 107–129. 
29

 Lindroos-Palonen 2000, 10 
30

 Wiberg 2011, 14–16. 
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LAURA PARKKINEN toteaa, etteivät populistit ole politiikassa muuttaakseen maailmaa, vaan 

he haluavat enemminkin valtaa. Siksi mikään ei estä populisteja ottamasta retoriikkaansa 

elementtejä sekä vasemmalta että oikealta.31 

 

SMP:n populismia värittää tukeutuminen talonpoikaisyhteisön arvomaailmaan. Puolue 

vetosi ennen kaikkea talonpoikiin, ”itsenäisiin työmiehiin” ja yrittäjiin. Nämä ovat 

perinteisesti populististen puolueiden kannattajaryhmiä, sillä populistit vetoavat yleensä 

kaupunkikeskustojen sijasta periferiaan. Periferiaan vetoaminen tapahtuu 

vastakkainasettelulla, jossa ”pieni ihminen” joutuu suurten ja voimakkaiden 

valtakeskittymien uhkaamaksi. SMP:n mukaan valtaa rohmuavat niin valtio, 

monopoliyritykset kuin työmarkkinakeskusjärjestöt.32 Osittain tästä suunnasta on 

tulkittavissa puolueen herraviha, joka kohdistuu virkamiehiin, suurtilallisiin ja -yrittäjiin. 

Puolue ammentaa pitkää herraviha-perinnettä, joka ulottuu Suomessa aina Ruotsin vallan 

aikaan. Tuolloin viha kohdistui veroakantaviin ja sotaakäyviin virkamiehiin. Keskustan sisällä 

perinne tuli tunnetuksi pykäläläisyytenä.33 

 

Tampereen yliopiston professorin ILKKA RUOSTETSAAREN mukaan SMP täyttää suurimman 

osan populismin kriteereistä. Paitsi että puolue vetoaa kansaan ja on eliitin vastainen, se 

myös kannattaa suoraa demokratiaa, arvostelee politiikan toimintatapoja, esittää 

arvokritiikkiä ja on kapitalismin vastainen. Sen sijaan SMP eroaa perinteisestä populismista 

kannanotoissa korkeakoulutuksesta, etnosentrisyydestä ja demokraattisista instituutioista. 

SMP ei arvostele demokraattisia instituutioita, vaan eliittiä joka pitää instituutioita 

hallussaan. Korkeakoulutusta puolue pitää kilpailukykykysymyksenä, mutta ei hyväksy 

palkkaeroja ”sini- ja valkokaulustyöntekijöiden” välillä. Etnosentrisyys näkyy SMP:llä lähinnä 

oman tuotannon suojaamisena ja pienviljelijöiden elinkeinon puolustamisena.34 

 

Populismia on kuvattu myös demokratian terveystarkastukseksi. Jos populismi saa 

kannatusta, kansanvallassa on jotakin vialla. Populistiset puolueet ammentavat 

kannatuksensa tyytymättömyydestä, joka joko liittyy poliittiseen järjestelmään tai 

yhteiskunnalliseen tilanteeseen.35 Toimiva populismi toimii propagandan tavoin. Jotta 

puolue voi saavuttaa kannatusta, retoriikan on oltava uskottavaa. Pukemalla ihmisten 

                                                           
31

 Parkkinen 2003, 10. 
32

 Helander-Toivonen 1971, 61—67; Sänkiaho 1970, 22—23. 
33

 Ruostetsaari 2011, 111—114. 
34

 Ruostesaari 2011, 115—118, 122—128, 134—143. 
35

 Wiberg 2011, 13, 19. 
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huolet sanoiksi ja lupaamalla korjausta populistit pyrkivät voittamaan kansalaisten 

kannatuksen puolelleen. 

 

Tutkija LILJA PAAKKINEN selittää populistisen SMP:n nousua sosiaalisen vieraantumisen -

käsitteellä. Käsite tarkoittaa yksilön tai ryhmän eristäytyneisyyttä yhteisöstä ja sen arvoista, 

normeista sekä päämääristä. Sosiaalista vieraantumista esiintyy varsinkin, kun 

yhteiskunnalliset muutokset ovat käynnissä. Sosiaaliset muutokset voivat tarkoittaa muun 

muassa taloudellisia laskusuhdanteita tai elinkeinorakenteen muutoksia, jolloin esimerkiksi 

tiettyjen elinkeinojen arvostus laskee. Vieraantuminen on sitä suurempaa, mitä nopeampia 

muutokset ovat.36 

 

Vieraantumiseen vaikuttavat myös alueelliset kehityserot, sillä osa kansalaisista tuntee 

jäävänsä kehityksestä syrjään. Vastareaktiona taloudelliselle niukkuudelle ja oman 

arvostuksen laskulle kehityksestä paitsioon jääneet ovat alttiita kannattamaan populistisia 

liikkeitä. Vaikka populismin kannatus yhdistetään yleensä maaseutuun, se ei kuitenkaan 

tule pelkästään maaseudulta. Myös maalta muuttanut väestö on altista lähtemään 

populistien mukaan, jos he eivät sopeudu uuteen ympäristöön. Samalla kaupunkien 

kantaväestö voi kokea uuden väen uhkana omalle toimeentulolle, tulivatpa muuttajat sitten 

kotimaasta tai ulkomailta.37 

 

LILJA PAAKKINEN toteaa tutkimuksessaan, että sosiaalisen vieraantumisen ja SMP:n 

kannatuksen kasvussa on selvä alueellinen yhteys. Muuttoliike Suomessa kiihtyi 1960-

luvulla ja sen suunta oli pohjoisesta etelään sekä maaseudulta kaupunkeihin. 

Muuttotappiosta kärsivät eniten Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo. Näiltä alueilta SMP sai 

laajimman kannatuksensa. Sen lisäksi teollisesti kehittyneillä alueilla SMP:n kannatus 

kumpusi alikehittyneistä kunnista.38 

 

Populismi-käsitteellä on leimattu puolueita. Se on monesti yhdistetty fasismiin, sillä monet 

eurooppalaiset fasistipuolueet ottivat kansansuosion haltuun populistisin menetelmin 

ennen toista maailmansotaan. Tämän vuoksi monikaan puolue ei ole tunnustautunut 

populistiseksi. Tämä koskee myös SMP:tä. Puolue tunnustautui populistiseksi puolueeksi 

vasta vuoden 1992 puolueohjelmassaan.39 Kuitenkin SMP:stä on käytetty populismi-termiä 

                                                           
36

 Paakkinen 1972, 196—197. 
37

 Paakkinen, 1972, 197. 
38

 Paakkinen 1972, 198—201. 
39

 Ruostetsaari 2011, 96–97. 
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aikakauden tutkimuskirjallisuudessa, ja ILKKA RUOSTETSAARI päätyy pitämään puoluetta 

populistisena tutkiessaan sen ohjelmia eri vuosikymmeniltä.40 

 

Tutkimukseni sekoittaa sekä kronologista että systemaattista käsittelytapaa. Ensimmäisessä 

luvussa kiinnitän huomiota puolueohjelmaan, joka julkaistiin yli vuosi ennen vaaleja. Katson 

millaisia vaatimuksia puolueella on, miten se pyrkii erottautumaan emäpuolue keskustasta 

ja millaista retoriikka SMP käyttää. Toisessa pääluvussa pääsen vaalien alusaikaan kiinni 

Suomen Uutisten kirjoittelun avulla. Kiinnitän huomiota, mitkä ajankohtaiset asiat nousevat 

esiin lehden kirjoittelussa. Toiseksi huomioin, miten puolueohjelman sisältöä pyritään 

viestimään lukijoille ja miten asiakysymysten kautta puolue levittää populistista 

retoriikkaansa. Kolmannessa pääluvussa tuon esiin muiden lehtien kuvan SMP:stä sekä 

puolueen vaalityöstä. Neljännessä pääluvussa siirryn vaalien jälkeiseen aikaan ja lehtien 

kuvaan vaalien tuloksesta, SMP:n vaalivoitosta sekä Auran hallituksen muodostamisesta. 

Tutkimukset tähän mennessä 

Vuoden 1970 eduskuntavaaleista on tehty useita tutkimuksia, sillä erikoinen vaalitulos 

kiinnitti politiikan tutkijoiden huomion. PERTTI PESONEN toimitti vuonna 1972 

Protestivaalit nuorisovaalit, Tutkielmia kansanedustajien vaaleista 1966, 1970 ja 1972 -

artikkelikokoelman, jossa vaaleja analysoitiin useasta näkökulmasta. 

 

Teoksessa on useita artikkeleita, jotka ovat tutkielmani kannalta hedelmällisiä. JAAKKO 

NOUSIAINEN tutkii artikkelissaan Muuttuva puoluelaitos eri eduskuntavaaleja. NOUSIAINEN 

käy läpi puolueiden muuttumista yleis- eli vaalipuolueiksi. Artikkeli selittää sitä, miten 

puolueet siirtyivät kohti poliittista keskustaa 1970-luvulla. Puolueiden maltillistuminen loi 

SMP:lle tilaa esittää radikaaleja mielipiteitään ja siten vedota äänestäjiin 

 

PERTTI SUHONEN tutkii äänestäjien liikkumista artikkelissaan Äänestäjien siirtymävirrat. 

Siirtymävirrat valaisevat sitä, keihin kaikkiin Vennamon ja SMP:n retoriikka vetosi. Tieto 

äänestäjien siirtymistä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tietäisimme, keihin puolue pyrki 

retoriikallaan vetoamaan. RISTO SÄNKIAHO kiinnittää huomiota Vuoden 1970 

eduskuntavaalien tulokset –artikkelissaan äänien alueelliseen jakaantumiseen ja 

äänivirtojen muutoksiin alueiden sisällä.  

 

                                                           
40

 Ks. Ruostetsaari 2011, 139. 
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Kun PERTTI SUHONEN tutkii äänestäjävirtoja, LILJA PAAKKISEN artikkeli Jatkuvuuden 

murtuminen valitsijamiesten vaaleissa 1968 hakee syitä äänestäjävirtoihin. Hän esittää 

kaksi keskeistä teoriaa äänestyskäyttäytymisen muuttumiseen. Ristipainehypoteesi kertoo 

Suomen muuttumisesta monokulttuurista moniarvoiseen yhteiskuntaan. Kun 

yhdenmukaisuuden painetta ei enää ole, yksilön motivaatio toimia lähiyhteisön mukaisesti 

laantuu. Keskeisemmäksi teoriaksi hän nostaa massateorian ja siihen liittyvän sosiaalisen 

vieraantumisen käsitteen. Palaan massateoriaan loppulauseessa. 

 

VOITTO HELANDER toimitti vuonna 1971 tutkielmakokoelman Vennamolaisuus 

populistisena joukkoliikkeenä. Kokoelmassa hän ja useat valtio-opin tutkijat analysoivat 

SMP:n kannattajakuntaa ja joukkokannatusta. HELANDERIN toimittamassa teoksessa 

käydään osittain samoja asioita läpi kuin PESOSEN toimittamassa kirjassa. PESOSEN kirjaan 

on päivitetty vuoden 1970 eduskuntavaalien tulos. 

 

RISTO SÄNKIAHON artikkeli Populismin syntymalli käy osittain läpi samaa asiaa kuin LILJA 

PAAKKINEN omassa artikkelissaan. SÄNKIAHO nostaa esille myös vieraantumisen ja 

voimattomuuden populismin selittäjänä. Tämän lisäksi hän tuo teorian 1970-luvun 

suomalaisen yhteiskunnan kontekstiin ja selittää SMP:n menestystä. 

 

HELANDERIN toimittamaa teosta keskeisempi kirja SMP:n populismin tulkinnassa on 

kuitenkin MATTI WIBERGIN toimittama kirja Populismi – Kriittinen arvio. Teoksesta nousee 

esille ILKKA RUOSTETSAAREN artikkeli Populistiset piirteet vennamolais-soinilaisen puolueen 

ohjelmissa. Tutkielmassaan RUOSTETSAARI käy läpi kaikki SMP:n puolueohjelmat ja pyrkii 

hahmottamaan puolueen populismia. Artikkeli on keskiössä, kun käyn läpi SMP:n 

puolueohjelmaa vuodelta 1967. 

 

SMP:n ja Veikko Vennamon retoriikkaa on tutkittu vähän, vaikka poliittisissa muistelmissa 

siihen palataan yhä uudelleen. Turun yliopiston poliittisen historian laitoksen tutkija LAURA 

PARKKINEN on tutkinut aihetta pro gradu –työssään. Sanan ruoskaa ja selviä tosiasioita -

tutkielmasta on korvaamaton apu, kun pyrin havainnoimaan, miten SMP ja Suomen Uutiset 

pyrkivät vetoamaan äänestäjiin. Gradu-tasoinen tutkielma puolustaa paikkaansa laadullaan. 

Gradu on tehty pieteetillä ja se palastelee vennamolaisen retoriikan pieniin analyyttisiin 

yksiköihin. 
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SMP:stä ei ole ilmestynyt puoluehistoriaa, eikä sellaiseksi voida laskea SMP:n edesmenneen 

kansanedustajan ja Suomen Uutisten päätoimittajan REIJO ENÄVAARAN teosta Unohdetun 

kansan puolesta, SMP 20 vuotta. Teos myötäilee puolueen propagandaa, eikä siihen sisälly 

kriittistä otetta historiaan. Sen sijaan puolueen retoriikan kytkemistä aikaansa helpottaa 

JANNE LEIVISKÄN väitöskirja Pohjois- ja Itä-Suomen elinkeinojen kehittäminen suomalaisen 

yhteiskunnan murroksessa, Suurimpien puolueiden elinkeinopolitiikka 1951—1970. Teoksen 

kautta mahdollistuu SMP:n puolueohjelman vertailu muiden puolueiden ohjelmiin. Samalla 

se helpottaa SMP:n kirjoittelun sijoittamisen aikakauden poliittiseen kontekstiin. 

 

SMP:stä on tehty tutkimuksia myös Oulun yliopistossa. SUVI SEPPI teki pro gradunsa 

Demagogian ansaitsematon voitto, Kuuden suomalaisen sanomalehden suhtautuminen 

SMP:n nousuun vuosina 1968–1970 vuonna 2007.  Työssään Seppi tarkasteli Helsingin 

Sanomien, Suomen Uutisten, Suomen Sosialidemokraattien, Uuden Suomen, Kansan 

Uutisten ja Suomenmaan suhtautumista puolueen nousuun. Paitsi, että Sepin työ eroaa 

omastani lähteiden perusteella, sitä se tekee myös kysymyksenasettelun osalta. Seppi 

kuvailee lehtien suhtautumista ja niiden selityksiä SMP:n nousulle. Kiinnitän puolestaan 

huomioni SMP:n retoriikkaan ja oululaisen lehdistöön. 

 

Aikakauden poliittisesta elämästä on saatavilla runsaasti tutkimuskirjallisuutta, joista 

muutaman voi mainita. JUHANI SUOMI on kirjoittanut Urho Kekkosen elämänkerrat, jotka 

avaavat keskeisen toimijan ajatuksia silloisessa poliittisessa kontekstissa. Tarpeisiini kelpaa 

mainiosti vuonna 2011 julkaistu kokoelma moniosaisesta kirjasarjasta Lohen Sukua, Urho 

Kekkonen. Tämän lisäksi vuonna 2006 ilmestyi TYTTI ISOHOOKANA-ASUNMAAN teos 

Maalaisliitto-Keskustan historia 5, Virolaisen aika – Maalaisliitosta Keskustapuolueeksi. 

Lisäksi useilla puoluelehdillä on olemassa historiateoksia, jotka tosin kertovat kehnosti 

lehtien 1960- ja 70-lukujen sisäpoliittisesta kirjoittelusta. 

 

Vaikka 1960- ja 70-lukujen politiikasta löytyy lukuisia tutkimuksia, tutkimuksille SMP:n 

retoriikasta on vielä tilaa. LAURA PARKKINEN on tehnyt ainoan tieteellisesti uskottavan 

tutkimuksen puolueen retoriikasta ja valtiotieteilijän näkökulma eroaa historian tutkijan 

vastaavasta. Kun Parkkinen ottaa SMP:n ja Vennamon retoriikan lähes ajallisessa tyhjiössä 

vastaan, pyrin pro gradussani sijoittamaan puolueen retoriikan enemmän ajalliseen 

kontekstiin. Näin puolueen retoriikan tutkiminen ei jää tekstin rakenteen tulkinnaksi, vaan 

sitä tutkitaan osana poliittista ympäristöä. Näin vertailu muihin puolueisiin mahdollistuu, 

eikä esimerkiksi kysymystä SMP:n retoriikan erityisyydestä oteta itsestään selvänä vastaan. 
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Lähteet ja menetelmät 

Päälähteenäni toimivat SMP:n puolueohjelma, Suomen Uutiset, Kaleva ja oululaiset 

puoluelehdet. Puolue- eli yleisohjelma on hallinnollinen asiakirja, jossa puolue ilmoittaa 

yleiset päämääränsä ja toimintaperiaatteensa. Yleisohjelmien funktiot vaihtelevat 

puolueittain ja SMP linjaa siinä yksityiskohtaisesti hajanaisia tavoitteitansa. SMP:llä oli 

vuoden 1970 vaaleihin mennessä vain kolme ohjelmaa: vuoden 1959 yleis- ja kuntaohjelma 

sekä vuoden 1967 puolueohjelma. Puolueohjelma on Veikko Vennamon käsialaa.41 

Ohjelman kautta on mahdollista vastata kysymyksiin siitä, millaisilla asiatavoitteilla ja 

retorisilla keinoilla SMP pyrki saamaan kannatusta. Puolueohjelmaa on erityisen 

hedelmällistä verrata Keskustapuolueen vastaavaan. Vertaamisella voidaan vastata 

kysymykseen, miten SMP pyrki erottautumaan Keskustapuolueesta. 

 

Pientalonpoika-lehti perustettiin heti SPP:n perustamisen jälkeen vuonna 1959. Lehti 

muutti nimensä Suomen Uutisiksi vuonna 1961. Sen päätoimittajina toimi iso joukko 

puolueen aktiiveja ja yleensä päätoimittajakaudet jäivät lyhyiksi. Merkittävimpinä voidaan 

mainita puoluesihteeri Eino Poutiaisen (1961, 1964–1968), Kauko Pesosen (1961–1964) ja 

entisen kansanedustaja Reijo Enävaaran (1969–1984) kaudet. Lehden nousut ja laskut 

seurasivat puolueen menestystä. Kun SMP sai suurvoiton vuoden 1970 vaaleissa, lehden 

sivumäärä kasvoi tuntuvasti ja ilmestymiskerrat tihenivät. Lehti ilmestyi kolme kertaa 

viikossa aina syksyyn 1975 asti, mistä lähtien se ilmestyi kerran viikossa. Sanomalehti toimi 

puolueen propagandavälineenä, jonka sisältöön vaikutti ennen kaikkea puheenjohtaja 

Veikko Vennamo. Suomen Uutisten levikki oli vuonna 1970 41 522.42 

 

Kaleva oli yksi ensimmäisistä lehdistä, joka irtisanoutui puoluepoliittisista kytköksistä. Kun 

edistyspuolue lakkautettiin vuonna 1951, lehti jäi sitoutumattomaksi. 

Puolueettomuudellaan Kaleva tavoitteli alueen ykköslehden asemaa ja tärkeintä sen 

saavuttamiseksi oli tarkastella asioita alueellisesta näkökulmasta. Kalevalla oli tosin pitkät 

porvarilliset perinteet ja sen päätoimittajat olivat poliittisesti aktiivisia. Perustamisestaan 

lähtien lehti oli ollut perustuslaillisten lehti. Vuodesta 1907 lähtien lehti esiintyi 

nuorsuomalaisena, mutta puoluekanta vaihtui kesän 1918 hallitusmuototaistelussa 

edistyspuolueeksi. Kalevan asemaa alueen ykköslehtenä edesauttoi ilmestyminen 

seitsemän kertaa viikossa vuodesta 1955 lähtien. Muut alueen lehdet eivät pystyneet 

                                                           
41

 SMP:n puolueohjelma 1967 (SMP), Borg 1970, 9, 182. 
42

 Puolueen puheenjohtajat Veikko ja Pekka Vennamo toimivat lehden johtokunnan puheenjohtajina 
ja toimitusjohtajina. Tommila 1988c, 67–68. 
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vastaamaan kilpailuun. Kalevan levikki oli vuonna 1970 61 743 ja lehden päätoimittajana 

toimi vuonna 1970 Esko Saarinen.43 

 

SKP ja SKDL perustivat Kansan Tahdon vuonna 1945. Se sai saman nimen kuin vuosisadan 

alussa Oulussa ilmestynyt työväenlehti, jonka kenraalikuvernööri lakkautti vuonna 1914. 

Kansan Tahto oli 1960-luvulla kommunistien maakuntalehdistä levikiltään suurin, mikä 

mahdollisti laadukkaan journalistisen tason. Levikki ulottui Ylivieskan korkeudelta aina 

Utsjoelle asti. Levikin perustana oli SKDL:n laaja kannatus Pohjois-Suomessa. Lehti teki 

linjanvetonsa suhteellisen itsenäisesti44. Lehden ongelmat alkoivat 1980-luvulla, jolloin 

lehden levikki alkoi laskea. Levikki oli vuonna 1966 20 322 ja lehden päätoimittaja oli 

vuonna 1970 Reino Kiiskinen.45 

 

Liitto ilmestyi Oulun alueella vuosina 1906–1993. Lehti oli alun perin Suomen 

maalaisväestön liiton eli maalaisliiton edeltäjän äänenkannattaja. Lehti joutui vähitellen 

puolueen kakkoslehden kategoriaan, sillä Santeri Alkion Ilkka vei pää-äänenkannattajan 

aseman. Lehden alamäkeä jatkoi muiden oululaisten lehtien ilmestymiskertojen 

tiheneminen 1950-luvulta lähtien. Liitolle aiheutui alusta asti ongelmia levikkialueen 

laajuudesta. Kaleva vei pidemmän korren lukijoista Oulussa, mutta Liitto sai lukijoita 

muualta läänistä. 1960-luvun lopussa taloudelliset vaikeudet iskivät lehteen ja ilman 

puoluetukea lehden julkaiseminen olisi lopetettu. Lehteä jouduttiin saneeraamaan ja se 

lopetti uutiskilpailun Kalevan kanssa 60-luvulla. Lehden levikki oli vuonna 1969 16 372 ja 

sen päätoimittaja oli Sulo Lapola.46 

 

Sosialidemokraatit ja kansanrintamahallitusta ajaneet kommunistit perustivat Pohjolan 

Työn. Suurimman panoksen lehteen antoivat kuitenkin sosialidemokraatit. Yhteistyö 

osapuolten välillä toteutui lähinnä siinä, että Oulun Läänin Työväen Kirjateollisuus Oy:n 

painoa vuokrattiin 30-luvulta lähtien sosialidemokraateille. Paino jäi vaille käyttö, kun 

viranomaiset lakkauttivat Kansan Tahdon vuonna 1930.47 

 

Kansan Tahdon ja Pohjolan Työn välille loi kaunoja taistelut painon omistajuudesta 

jatkosodan jälkeen. Kun kommunistit saivat jälleen vapauden toimia, he halusivat takaisin 
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 Tommila 1988a, 246–248. 
44

 Kun SKDL jakaantui 1970-luvulla taistolaisiin ja enemmistöläisiin, lehti asettui tukemaan 
enemmistöä oppositiovähemmistöä vastaan. Tommila 1988a, 273. 
45

 Tommila 1988a, 273. 
46

 Tommila 1988b, 88–89. 
47

 Tommila 1988b, 267. 
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painon omistajuuden. Taistelun voittivat kommunistit vuonna 1951, jolloin he ottivat yhtiön 

haltuunsa. Samana vuosikymmenenä Pohjolan Työ alkoi jäädä muista Oulun lehdistä 

jälkeen. Syynä tähän olivat kiristynyt kilpailu ja taloudelliset ehdot. SDP:n kannatus oli myös 

vähäisempää Pohjois- kuin Etelä-Suomessa. Asetelma vakiintui, kun Pohjolan Työ alkoi 

ilmestyä vuodesta 1953 lähtien kolme kertaa viikossa. Kaleva, Kansan Tahto ja Liitto 

ilmestyivät tuolloin kuutena päivänä viikossa. Lehden levikki oli vuonna 1966 8 707 ja sen 

päätoimittaja oli Kaarlo Haapanen.48 

 

Käytän tutkimuksessani kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia metodeja. Kvalitatiivisista 

metodeista suosin kuvatutkimusta ja diskurssianalyysiä. Kuvatutkimuksessa kuva tarkoittaa 

ihmisen tai instituution muodostamaa käsitystä tietystä kohteesta. Kuva on 

pidempikestoinen kuin mielipide, sillä se muodostuu vasta monien vaiheiden jälkeen. Kuva 

kertoo enemmän sen luojasta kuin kohteesta, josta se muodostaa kuvansa. Jotta kuvaa 

voidaan analysoida, pitää tutkia, miksi teksti on laadittu, mikä on sen syntyaika ja 

ideologiset intressit.49 Tätä käytän analysoidessani ennen kaikkea lehtien kirjoittelua 

SMP:stä. Minkä kuvan ne antavat poliittisesta tilanteesta, vaaleista ja SMP:stä? 

 

Diskurssianalyysiä käytän vuorovaikutussuhteiden tutkimiseen, sillä se ottaa 

lähtökohdakseen kielen seurauksia tuottavan luonteen. Tärkeää onkin analysoida kenelle ja 

missä kontekstissa teksti on tuotettu. Samalla diskurssianalyysi ottaa huomioon ajan 

kontekstin, sillä tekstistä pitää analysoida merkityksiä. Tämä ei onnistu ilman tekstin 

sijoittamista aikaansa.50 Varsinkin politiikassa kielenkäytöllä pyritään synnyttämään 

ideologisia seuraamuksia. Tavoitteet vaihtelevat konteksteittain, ja sen vuoksi kielenkäyttö 

usein on loogisesti ristiriitaista, vaikka tavoitteet olisivat yhdenmukaisia.51 Tutkielmani ei 

ole puhdasta kuvatutkimusta eikä diskurssianalyysiä. Sen sijaan tutkimussuunnat 

orientoivat lähteiden käsittelyä. 

 

Kvantitatiivisen metodin tarkoituksena on selvittää lehtimateriaalien rakennesuhteita. Sitä, 

miten kirjoitusten määrä vaihtelee eri aikakausina. Määrien analysoinnin keskiössä on 

selvittää, miksi joistakin asioista kirjoitettiin enemmän tiettyinä aikoina kuin toisina.52 

SMP:tä analysoitaessa on mielenkiintoista tiedostaa, mihin asioihin ja politiikan sektoreihin 
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se kiinnitti huomiota. Tämä auttaa selvittämään puolueen retoriikan rakenteita. Kalevan ja 

vastapuolueiden lehtiä analysoitaessa on tarpeen selvittää, mihin puolueisiin lehdet 

kohdistivat kirjoittelunsa. Tieto antaa perspektiiviä siihen, millaisen painoarvon lehdet 

antavat SMP:lle ajallisessa kontekstissa. Tilastojen on tarkoitus tukea havaintojani lehtien 

kirjoittelusta, jolloin tulkintani lepäävät mutu-havaintoja tukevammalla pohjalla. 

 

Kvantitatiiviseen tarkasteluun sisällytän lehtien toimittajien tuottamaa toimituksellista 

materiaalia. Sellaisiksi lasken pääkirjoitukset, pääkirjoitussivun kolumnit, uutiset ja lehden 

toimituksen laatimat artikkelit. Kun analysoin Suomen Uutisten kirjoittelua ennen vaaleja, 

kirjaan ylös, mitä politiikan sektoreita lehden kirjoittelu koskee. Arvioinnin teen kirjoitusten 

teemojen perusteella. Yhdestä artikkelista voi tulla merkintä useaan politiikan sektoriin, jos 

kirjoituksessa käsitellään useita teemoja. Kun taas tarkastelen Liiton, Kalevan, Kansan 

Tahdon ja Pohjolan Työn kirjoittelua ennen vaaleja, kiinnitän huomiota puolueisiin, jotka 

esiintyvät lehtien palstoilla. Tarkastelussa riittää, että puolueen nimi mainitaan jutussa. 

Täten monta puoluetta voi saada merkinnän tilastoon samasta jutusta, jos siinä esiintyy 

useita puolueita. Vaalien jälkeen tarkastelen Suomen Uutisten kirjoittelua myös tästä 

näkökulmasta.  
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1 PUOLUEOHJELMA LUO KÖYHÄN KANSAN 

1.1 Kansan tahdon todellinen tulkitsija 

SMP hyväksyi vuoden 1967 puolueohjelmansa saman vuoden puoluekokouksessaan 

Helsingissä ja se pohjautuu pitkälti vuonna 1959 hyväksyttyyn yleisohjelmaan. Ohjelman 

perusajatuksena on ”sorretun kansan” puolustaminen. Kansaa uhkaavat yhtälailla valtion ja 

rahan mahti.53 

 

Valtion ja rahan mahdilla on lähes personoidut kohteet. Vasemmistopuolueet edustavat 

sosialismia eli valtion ylivaltaa ja oikeistopuolueet rahan mahtia. Ainoa, joka erottuu muista 

puolueista, on SMP. Retoriikka liittyy puolueen pitkäaikaiseen sanomaan, jossa äänestäjien 

ainoana pelastajana nähdään maaseudun puolue. Sen sijaan kaikki muut puolueet ja 

poliitikot ovat syyllisiä ihmisten vastoinkäymisiin.54 

 

SMP kohdistaa ohjelmansa talonpoikiin, itsenäisiin työmiehiin, yrittäjiin, kodin omistajiin ja 

kansaa lähellä olevaan sivistyneistöön. Näiden väestöryhmien puolue arvelee muodostavan 

suurimman äänestäjäkunnan Suomessa, minkä vuoksi puolueelle kuuluu valta maassa. 

Äänestäjäkuntansa lisäksi puolue tekee hyppäyksen kohti kasvukeskuksia, kun se listaa 

vaatimuksia lähiöiden asukkaiden puolesta.55 

 

Perinteisesti populistiset liikkeet määrittelevät kansan kolmella eri tavalla. Kansa voi 

tarkoittaa tietyn valtion asukkaita, yhteisen menneisyyden omaava yhteisöä tai tavallista 

kansaa eli kadunmiesten muodostamaa enemmistöä.56 SMP:n lähestymistapa eroaa muista 

populistisista puolueista. Ohjelmassa listatut väestöryhmät muodostavat heterogeenisen 

joukon, jolla on vähän yhteisiä vaatimuksia yhteiskunnassa. Listausta keskeisempää on 

retoriikan käyttö, jolla puolue pyrkii luomaan kannattajajoukkonsa. Ohjelmassa esiintyvällä 

sanaparilla ”unohdettu kansa” puolue pyrkii vetoamaan kansalaisiin, jotka ovat 

tyytymättömiä rakennemuutokseen yhteiskunnassa. Ideologian sijasta Vennamo 

puolueineen tarjoaa ihmisille identiteetin, johon samaistua.57 Talonpojat, itsenäiset 

työmiehet, yrittäjät ja kodin omistajat olivat vain osa sitä joukkoa, jolla oli vaikeuksia 

rakennemuutoksessa. Tämän vuoksi Vennamo ja SMP esittävät lavean joukon vaatimuksia, 

joista jokainen löytää jotakin sopivaa omaan tilanteeseensa. 
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Puolue onnistui retoriikassaan. SMP:n äänestäjäkunta oli heterogeenisempi kuin muilla 

puolueilla. Puolue sai esimerkiksi vuoden 1968 valitsijamiesvaalissa äänensä 

pienviljelysvaltaisilta maatalousalueilta, rannikon kalastajapitäjistä ja pienyrittäjäkunnista. 

Vähiten puolue vetosi teollisuustyöväestöön.58 Puolue myös tiedosti vetoavansa 

sekalaiseen äänestäjäkuntaan ja syyksi se arvioi rakennemuutoksen, joka kasvatti 

elintasoeroja maassa. Puolue arveli vetovoimansa perustuvan siihen, että se oli ainoa joka 

ajoi köyhän asiaa.59 

 

SMP korostaa ohjelmassaan kansaa vallan lähteenä. Puolueen mukaan kansalla tulee olla 

suorempi yhteys vallanjakoon, mikä tulisi toteuttaa kahdella uudistuksella. 

Presidentinvaalien tulisi olla suora ja presidentin valtakaudet tulee rajata kahteen. 

Poliittisena toimijana presidentin tulee olla puolueisiin nähden itsenäinen, ja ainoana 

rajoituksena hänen vallankäytössään olisi vuosittain eduskunnalle annettava selvitys 

toiminnastaan. Toiseksi eduskunnan ja kunnanvaltuustojen istuntokaudet pitäisi kestää 

neljän sijasta kolme vuotta.60 

 

Puolue liittyy vaatimuksissaan populistien joukkoon, joiden mielestä suorat 

kansanäänestykset ja kansalaisaloitteet ovat aitoa demokratiaa. Suora demokratia takaa 

sen, etteivät edustajat vääristä kansan tahtoa. Kansan tahto antaa oikeutuksen harjoitetulle 

politiikalle.61 SMP ei ollut vaatimustensa kanssa yksin, sillä myös Keskustapuolue vaatii 

yleisohjelmassaan välittömiä presidentinvaaleja, neuvoantavia kansanäänestyksiä tärkeissä 

yhteiskunnallisissa kysymyksissä ja suoran demokratian mahdollisuuksien tutkimista.62 

Puolueiden välillä on kuitenkin vivahde-ero. Kun SMP näkee suoran demokratian 

ongelmattomana, Keskustapuolue jarruttelee uudistusintoa – kansanäänestykset on 

otettava käyttöön vain keskeisiä kysymyksiä ratkaistaessa ja suoran demokratian 

mahdollisuuksia on tutkittava.63 

 

SMP liittyy vaatimuksineen populistisen tai rousseaulaisen demokratiakäsityksen 

kannattajaksi. Käsityksen mukaan kansalaisten yksilöllinen toteutus voidaan saavuttaa 
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demokratian keinoin. Toisin sanoen äänestäjäkunnan enemmistö voi identifioida yleisen 

edun ja poliitikot pyrkivät toteuttamaan sitä. Rousseaulaista käsitystä on kuitenkin 

arvosteltu aina 1700-luvun puolesta välistä lähtien. Vasta-argumenttina on esitetty, että 

kansan tahdon identifioiminen on mahdotonta ja että esimerkiksi kansanäänestyksissä 

kysymyksen muotoilijalla on vähintään yhtä paljon valtaa kuin kansalla. Siksi 

kansanäänestykset ovat erittäin alttiita poliittiselle manipuloinnille, jolloin niiden tulokset 

voivat heijastella aivan jotakin muuta kuin kansan tahtoa. Rousseaulaisen 

demokratiakäsityksen vastakohtana toimii madisonilainen käsitys, jonka mukaan 

vaalituloksesta ei voi vetää sisällöllisiä johtopäätöksiä. Vaalit nähdään kilpailuna, jossa 

kansa voi vaihtaa epäsuositun hallituksen. Puolueet kilpailevat toisiaan vastaan vaaleissa 

ohjelmillaan.64 

 

Rousseaulainen demokratiakäsitys johti SMP:n vastustamaan puoluerahoitusta ja uutta 

puoluelakia65, jonka mukaan vaaleissa voi äänestää vain rekisteröityjen puolueiden 

ehdokkaita. Puolueen mukaan uusi laki on demokratian vastainen ja se ohjaa kehitystä 

kohti yhden puolueen diktatuuria.66 Demokratian kannalta ongelmallisena puolue pitää 5 

000 allekirjoituksen kynnystä, joka vaaditaan puolueelta perustamista varten. SMP:n 

mukaan näin pyritään keskittämään valta harvoille puolueille, josta merkkinä on aloitettu 

”raivokas kampanja pienten puoluerekisteriin päässeitten puolueiden hävittämiseksi”. 

Tämän lisäksi puolue pitää ongelmallisena, että valitsijayhdistykset eivät enää voi asettaa 

ehdokkaita vaaleissa. Valta on annettu puolueille, jotka puolestaan keskittävät vallan 

puolueiden johdolle. He voivat toimia portinvartioina kansalaisten ja ehdokkaiden välillä.67 

 

Ohjelma, Vennamon muistelmat ja puolueen ideologiaa selventävä Asialinjalla-teos eivät 

selvennä sitä, mitä yhden puolueen diktatuurilla tarkoitettiin. Rivien välistä voidaan tosin 

tulkita, että kaikki muut puolueet paitsi SMP edustavat samaa valtapolitiikkaa. Tällöin vallan 

keskittämisestä puolueille on lyhyt hyppäys yhden puolueen diktatuuriin. Tämä puolestaan 

kertoo, että SMP:n tuotti yksiulotteista kuvaa muista puoleista ja tässä mielessä ajatus 

puoluediktatuurista voidaan rinnastaa käsitteeseen ”vanhat puolueet”. Tämä lienee ollut 

Vennamon tarkoitus, jotta viholliskuva muista puolueista toimisi. 
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SMP:n puoluerahoituksen vastustaminen oli piikki muiden puolueiden lihassa. Esimerkiksi 

Keskustapuolue ei mainitse lakia yleisohjelmassaan mutta kannattaa puoluelehdistön 

tukemista. Tukemista perustellaan ohjelmassa monopolisoitumiskehityksen estämisenä, 

sillä kaupallisen median rinnalle kaivattiin aatteellisia tiedotusvälineitä.68 Tällä 

Keskustapuolue perusteli sitä, miksi puolue ajoi uutta puoluelakia ja -rahoitusta läpi, vaikka 

se oli rivijäsenten keskuudessa epäsuosittu.69  Kehitysalueilla puoluetukea oli vaikea 

ymmärtää, kun rahaa olisi kaivattu myös muihin ongelmiin. Myös osa Keskustapuolueen 

puoluelehdistä tarttui kysymykseen ja arvosteli rahoituksen hyväksymistä.70 

 

Vennamo tarttui puolueiden rahoitukseen, koska se aiheutti muissa puolueissa ristivetoa. 

Tämän lisäksi yleinen mielipide oli rahoitusta vastaan. Vennamo vastusti taitavin ottein 

uutta lakia. Hän lähetti Keskustapuolueelle kirjeen, jossa hän ehdotti kansanäänestystä 

asiasta.  Eduskunnassa hän puolestaan pauhasi, että ”Keskustapuolue on käyttänyt 

hirvittävästi rahaa tuolla maakunnissa. Kun siellä liikkuu niitä agentteja niin, että ne 

sekaantuvat toinen toisiinsa ja jalkoihinsa.”71 

 

Vennamo viittasi eduskunnassa Keskustapuolueen kenttätoimintaan, joka oli 1960- ja 70-

luvuilla mittavaa. Keskustapuolueen kymmenet työntekijät tekivät talosta taloon 

”penkinvalistustyötä” ja kyyditsivät ihmisiä äänestämään eri vaaleissa. Samalla 

keskustalainen kenttäväki alkoi käyttää entistä arveluttavampia keinoja, kun Vennamon 

uhka puolueen arvioiden mukaan kasvoi. Esimerkiksi puolue osti Vennamon ilmoitukset 

pois Iisalmen Sanomista ennen vuoden 1966 vaaleja.72 Retoriikallaan Vennamo pyrki 

osoittamaan, että puoluerahoitus on täysin turha ja se menee puoluepoliittisiin 

tarkoituksiin. Samaan aikaan olisi ollut tärkeämpiä ongelmia hoidettavaksi kuin puoluetuki. 

 

Retoriikan tasolla puolueohjelma puhuu koko kansan edusta.73 Se, miksi kansan 

muodostavat väestöryhmät eivät ole aiemmin yhdistyneet yhden puolueen alle, johtuu 

puolueohjelman mukaan vanhoista puolueista. Vanhat puolueet repivät äänestäjäkuntaa 

vastakkaisiin leireihin ideologisilla perusteilla ja propagandatyöllä.74 SMP liittyy niiden 

populististen puolueiden rintamaan, joiden mukaan ammattipoliitikot ovat kansan 
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todellisen tahdon ilmaisemisen esteenä. Vanhat puolueet ovatkin osa eliittiä, jonka 

muodostavat suurituloiset, rikkaat, suurmaanomistajat ja virkamiehet. Vastapoolin eliitille 

muodostaa kansa. Itsensä populistit näkevät todellisina kansan tahdon tulkitsijoina, joiden 

huomioimista vanhat puolueet välttelevät.75 Puolue ei kuitenkaan pysty selittämään, miten 

se pystyy tulkitsemaan kansan tahtoa. 

 

Syytös ideologisista perusteista sopii yhteiskunnalliseen kontekstiin. Aina 1960-luvulle asti 

puolueet ankkuroituivat itsensä tiukasti sosioekonomisiin fraktioihin ja ne muodostuivat 

keskeisten historiallis-yhteiskunnallisten kiistakysymysten ympärille. Keskeisimmät kiistat 

muodostuivat suomen- ja ruotsinkielisten kulttuuripiirien välille, virkamiesvaltaisen 

yläluokan ja maaseudun rahvaan välille sekä teollistumisen myötä sosioekonomisten 

luokkien välille. Näitä raja-aitoja oli lähes mahdotonta ylittää ja se on ymmärrettävää, kun 

tilannetta peilaa sisällissodan jälkeiseen historiaan.76 SMP pyrki valjastamaan poliittisen 

todellisuuden käyttöönsä myös iskusanojen avulla. Monesta yhteydestä tuttu ”asialinjalla”- 

ja ”uusi voima” -iskusanat tarkoittivat sitä, ettei puolue tunnustanut ideologiaa. Se antoi 

asioiden puhua puolestaan ja otti sen kannan, joka oli kansalle parhaaksi.77 Kansan parhaan 

SMP asetti vastakkain paitsi vasemmiston ja oikeiston kanssa. Vasemmisto puuhasi 

sosialistista vallankumousta kasvattamalla julkista ja järjestöjen valtaa, oikeisto puolestaan 

ajoi raakaa kapitalismia ja etuja elinkeinoelämälle.78   

 

1960-luvulta lähtien puolueiden ideologinen varustautuminen vähentyi, jäsenten rooli 

puolueessa heikkeni ja ne pyrkivät vetoamaan yhä suurempiin äänestäjäkuntiin. Tämän 

vuoksi 60-luvulta lähtien puolueet alkoivat ajautua poliittiseen keskustaan kolmella tavalla 

– maantieteellisesti, ideologisesti ja sosioekonomisesti. Erityisesti ajautumista poliittiseen 

keskustaan tapahtui SKDL:ssä ja Keskustapuolueessa.79 SMP käytti aikaansa kahdella tavalla 

hyödykseen. Samalla kun puolue otti hyödyn irti repivästä puoluepolitiikasta, se samalla 

käänsi yleispuoluekehityksen edukseen, sillä Keskustapuolue siirsi fokustaan maaseudulta 

kaupunkeihin. 

 

Maalaisliitto vaihtoi nimensä Keskustapuolueeksi vuonna 1965, eikä lopputulos tyydyttänyt 

aluksi ketään. Perinteiset kannattajat vieroksuivat uutta nimeä ja osa puolueveteraaneista 

                                                           
75

 Ruostetsaari 2011, 112. 
76

 Nousiainen 1970, 418–419. 
77

 Vennamo 1970, 29—30, 39, 64—65. 
78

 Vennamo 1970, 18. 
79

 Nousiainen 1970, 420. 



 

24 

 

luopui jäsenyydestä. Maakunnissa yleistyi myös sanonta, jonka mukaan ihmiset nimittivät 

itseään ”vanhoiksi maalaisliittolaisiksi”. Mediassa puolestaan irvailtiin, että maalaisliitto otti 

puolueelleen uuden peitenimen. Tuoreen puheenjohtajan Johannes Virolaisen ahdinkoa ei 

helpottanut se, että Vennamo muutti puolueensa nimen Suomen Pienviljelijöiden 

Puolueesta Suomen Maaseudun Puolueeksi vain kymmenen kuukautta Keskustapuolueen 

nimenmuutoksen jälkeen.80 Kun muista puolueista tuli yleispuolueita, SMP vahvisti 

retoriikassaan rooliaan etupuolueena.   

 

SMP pyrki säilyttämään riippumattomuuden suhteissa muihin puolueisiin. Ohjelma linjaa, 

että sen on osallistuttava kaikkiin vaaleihin itsenäisenä.81 Käytännössä tämä ei pitänyt 

paikkaansa, sillä puolue muodosti vaaliliittoja muiden kanssa ja tarjosi niitä aktiivisesti myös 

muille.82 Riippumattomuuden vaatimus muihin puolueisiin tuleekin ymmärrettäväksi 

retoriselta pohjalta. Kun ohjelman mukaan vanhat puolueet repivät kansan tahtoa erilleen, 

kansan puhdas tahto voi vain toteutua politiikassa, jos SMP ei ole tekemisissä ”vanhojen 

puolueiden” kanssa. 

 

Kansan tahdon edustaminen vaikuttaa SMP:n retoriikan mukaan myös puolue-elimiin. 

Puolue kannattaa vahvaa kansanvaltaista järjestökonetta, jotta puolueeseen ei pääse 

syntymään harvainvaltaa. Toiseksi elimissä pitää olla enemmistössä äänestäjäkunnan 

edustajat eli kansalaiset. Näin puolue ei unohda kansaa, mistä SMP syyttää muita 

puolueita.83 Ohjelma on tosin ristiriidassa puolueen käytännön kanssa, sillä valta 

puolueessa keskittyi vahvasti puoluejohtajien käsiin.84 SMP saikin kansan suussa 

lempinimen Sirkka, minä ja Pekka (SMP), jolla viitattiin vallan jakautumista Sirkka, Veikko ja 

Pekka Vennamon käsiin. 

 

SMP ottaa ohjelmassaan populististen puolueiden tavoin kansan puolustajan ja kansan 

tahdon määrittäjän aseman. Kansaa ohjelmassa uhkaavat valtion ja rahan mahdit, joilla 

viitataan sosialismiin ja kapitalismiin. Sosialismia Suomessa edustavat vasemmistopuolueet 

ja kapitalismia oikeisto. SMP määrittelee väestöryhmät, joilla se viittaa kansaan. Nämä 

väestöryhmät muodostavat heterogeenisen joukon, jota varten se laatii lavean joukon 

vaatimuksia, joista jokainen pystyi tuntemaan osan omakseen. Vaatimuslistaa 
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keskeisempää on retoriikka, jolla puolue pyrki luomaan kannattajajoukkonsa. Termillä 

”unohdettu kansa” puolue loi identiteettiä, johon rakennemuutoksessa tappiolle jääneet 

pystyivät samaistumaan. Paitsi että puolue määritteli kansaa puolueohjelmassaan, se käytti 

sitä myös hyväkseen poliittisissa vaatimuksissaan. Ensinnäkin puolue vaati valtaa kansaan 

vedoten ja toisekseen puolue osasi määritellä kansan edun. Kansan tuen perusteella puolue 

vastusti muun muassa puoluerahoitusta ja uutta puoluelakia, koska se johti ”yhden 

puolueen diktatuuriin”. Se oli vastoin kansan tahtoa.   

1.2 Rahanmahti ja valtio uhkaavat 

SMP pitää ohjelmassaan yllä ambivalenttia kuvaa puolueen talouspoliittisesta linjasta, sillä 

puoluetta on vaikea sijoittaa kumpaakaan laitaan oikeisto-vasemmisto-akselilla. Puolueen 

mukaan sekä rahan että valtion vallan keskittyminen uhkaavat kansalaisten vapautta. 

Talouselämä on ideaalilla tasolla, kun pienyrittäjyys on saanut vallan 

elinkeinorakenteessa.85 Tämä on myös puheenjohtajan Veikko Vennamon mielestä 

yhteiskunnalle parhaaksi. ”Kun ihminen saa tehdä työtä välittömästi omaksi hyväkseen, niin 

hänen työtehonsa ja luovuutensa on parhaimmillaan.”86 

 

Vennamon mukaan rahan ja valtion mahti ovat ottaneet niskalenkin Suomessa. Merkkeinä 

siitä hän esittää kiihtyneen maaltamuuton ja muuttoliikkeen Ruotsiin, mikä johtuu 

kommunismin ja kapitalismin jälkeenjääneisyydestä. Ne eivät pysty ratkaisemaan 

nykyaikaisia ongelmia, vaan ne riistävät sosialismin tapauksessa vapauden ja kapitalismin 

ollessa kyseessä taloudellisen turvallisuuden. Vennamo toteaa, että SMP:n ihmiskeskeinen 

ideologia ja talouspoliittinen linja ovat ylivoimaisia verrattuna muihin puolueisiin. Puolueen 

puheenjohtaja kuitenkin myöntää, ettei heillä perusteellista selvitystä talouspoliittisesta 

linjastaan.87 

  

Puoluetta on vaikeaa sijoittaa vasemmisto-oikeisto-akselilla, sillä se toisaalta painottaa 

valtion puuttumista markkinoiden toimintaan ja julkisen sektorin vahvaa osuutta 

hyvinvointipalvelujen tuottajana. Tosin samaan aikaan puolue vaatii yksityisomaisuudelle 

vahvaa suojaa ja pelkää valtion holhouksen rikkovan yksilön vapautta.88 Vennamon mukaan 
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kyse on periaatteessa samasta asiasta, sillä kapitalismi ja kollektivismi ”heikentävät ja 

kuolettavat tuottavan työn.” Samalla ne ovat vain eri muotoja keskitetystä talousvallasta.89 

 

Puolueen tasapainoilu vasemmistolaisen ja oikeistolaisen talouspolitiikan välillä jatkuu 

verolinjauksessa. Työhön ja yritteliäisyyteen kohdistuvia veroja on alennettava nopealla 

tahdilla. Kunnat ja valtio paikkaavat menonsa sillä, että tuhlailevaisuus ja väärinkäytökset 

julkisessa hallinnossa lopetetaan. Mikäli veroja joudutaan lisäämään, korottaminen on 

tehtävä progressiivisesti – veromarkat on otettava rikkailta ja suurituloisilta.90 Verotuksessa 

puolue omaksuu antielitistin roolin. Kansan rasitusta on kevennettävä ja maksajaksi joutuu 

eliitti. Samalla annetaan ymmärtää, että korkeat verot johtuvat virkamiesten tuhlailusta ja 

väärinkäytöksistä julkisessa hallinnossa. Tosin sanoen puolue linjaa, että kun eliitti pistetään 

maksamaan, kansan taakka helpottuu. 

 

Palkkapolitiikkaan SMP vaatii lisää tasa-arvoisuutta, ja puolueen mukaan henkisen ja 

fyysisen työn palkkaero on kasvanut liian suureksi. Puolue myös toteaa, ettei se hyväksy 

huonoa työtä, josta maksetaan heikkoa palkkaa. Osansa saa myös työmarkkinajärjestelmä: 

”Vastustamme jatkuvaa palkkojen prosenttikorotuslinjaa ja sen aikaansaamaa 

yhteiskunnallisen vääryyden ja kohtuuttomien taloudellisten rasitusten vuoksi.”91 

 

Prosenttikorotukset on ymmärrettävä kritiikkinä järjestelmää kohtaan. Vuonna 1960 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) ja Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen 

Keskusjärjestö (STTK) solmivat kaksivuotisen keskitetyn sopimuksen ja vuonna 1964 

keskitettyyn ratkaisuun liittyi myös Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen Keskusliitto (TVK). 

Kaksi vuotta myöhemmin tehtiin vielä kaksivuotinen runkoratkaisu. Vuonna 1968 astuttiin 

uudelle ajalle, jolloin solmittiin ensimmäinen keskitetty tulopoliittinen kokonaisratkaisu. 

Tällöin myös maataloustulo ja sosiaalipaketti tulivat sopimuksen piiriin.92 

 

Vennamolle korporatiivisen rakenteen luominen oli punainen vaate. Hänen mukaansa 

kollektivismi ja kapitalismi löysivät toisensa, kun maataloutta ryhdyttiin kaupallistamaan 

suurtiloille. Puheenjohtajan visio tulevaisuudesta on erilainen. Sen mukaan maatalouden 

pitää perustua pienviljelijöiden varaan, sillä Suomi ei voi kilpailla ulkomaiden kanssa 
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maataloudessa.93 Vennamo kuitenkin sanoo, ettei SMP:n talouspoliittinen ajattelu tarkoita 

teknistä takapajuisuutta. Hänen mukaansa kehitys ei vain saa viedä yksilön oikeuksia 

mukanaan.94 

 

Maatalouspolitiikassa SMP eroaa merkittävästi Keskustapuolueesta. Keskustapuolue 

kannattaa myös pien- ja perheviljelmien säilyttämistä, mutta sen lääkkeet eroavat SMP:n 

vastaavista. Keskustapuolueen mukaan maaseudun rationalisointia on jatkettava, jotta 

tilojen elinkelpoisuus voidaan jatkossa turvata. Rationalisoinnista puhuttaessa yleisohjelma 

viittaa lisämaiden hankintaan ja sivuelinkeinojen tehostamiseen, joiden avulla maaseudun 

palkkatasoa saadaan nostettua teollisuustyöntekijöiden tasolle.95 Keskustapuolueen 

mukaan on valmistettava maatalouspoliittinen ohjelma, jolla otetaan huomioon 

”työllisyysnäkökohdat” ja sopeutuminen kansainväliseen kauppaan.96 Keskustapuolueen 

lääkkeet maaseudun ongelmiin näyttävät ristiriitaiselta pien- ja perheviljelmien kannalta. 

Puolue kannattaa rationalisointia ja tehostamista tilanteessa, jossa pienviljelijöiden 

ongelmat johtuivat tehokkuudesta ja siitä seuranneesta ylituotannosta. 

 

SMP:n ohjelma on Keskustapuoluetta radikaalimpi, sillä se pyrkii irrottamaan maatalouden 

kansainvälisestä kilpailusta. Samalla puolue haluaisi jatkaa entistä politiikkaa, jolla 

kannustettiin lisämaan raivaamista ja maaseudun asuttamista. Maaseudun puolueen 

ohjelmasta saa käsityksen, ettei maatalouden irrottaminen kansainvälisestä kilpailusta ole 

ongelmallista. Maatalouspoliittinen linjaus onkin vahvasti vasemmistolainen, ellei jopa 

sosialistinen. 

 

Vasemmistolaiset painotukset painavat SMP:n talouspoliittisissa linjauksissa enemmän kuin 

oikeistolaiset. SMP toimi ympäristössä, jossa ajatus hyvinvointiyhteiskunnasta oli yleisesti 

hyväksytty, eikä populistinen puolue voinut olla 1970-luvun Suomessa 

markkinaliberalistinen.97  Toisaalta kannanotot kollektivismia eli sosialismia vastaan 

toimivat suojana kommunismi-leimaa vastaan, joka ei ollut suosittua puolueen 

tavoitteleman äänestäjäjoukon parissa. Vennamo oli erityisen tarkka, ettei hän käyttänyt 

retoriikassaan vasemmiston sanontoja tai kielikuvia98. 
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Talouspoliittisessa retoriikassaan Vennamo nostaa esille ihmiskeskeisen ideologian, jota 

hän pitää ylivoimaisena verrattuna muihin puolueisiin. Tämä on retorinen keino kiertää 

vasemmistolaiset talouspolitiikkaan kuuluvat sanonnat ja kielikuvat. Puolue kuitenkin 

painottaa puolueohjelmassaan valtion puuttumista markkinoihin, kun ne uhkaavat ihmisten 

taloudellista turvallisuutta. Verolinjauksissaan puolue omaksuu populistisen antielitistin 

roolin, sillä se vaatii tuloverojen alentamista. Populistisen vaatimuksesta tekee se, että 

korkeat verot johtuvat eliitin eli virkamiesten ja politiikoiden tuhlailusta hallinnossa. 

Oikeistolaisen veropolitiikka perustuu epäuskottavaan analyysiin yhteiskunnasta. Enemmän 

puolueen linjauksia määrittää progressiivisen veropolitiikan kannattaminen. Puolue 

hyökkää tulopoliittista kokonaisratkaisua vastaan, sillä sen mielestä järjestelmä kannustaa 

maataloutta kaupallistumaan. Tämä ei puolueen mielestä sovi suomalaiselle maaseudulle, 

sillä se ei ole kilpailukykyinen kansainvälisillä markkinoilla. Puolueen mielestä maatalous 

pitää irrottaa kansainvälisestä kilpailusta. 

1.3 Kansalaisten on kohottava pyyteettömyyden siveelliselle tasolle  

SMP perustaa ajattelunsa kristillisyyteen ja alkiolaisuuteen. Puolueen puheenjohtajan 

Veikko Vennamon mukaan kristinuskoa saadaan kiittää historiassa ihmisarvon 

tunnustamisesta ja tasa-arvosta. Vennamo toteaa, että esimerkiksi Roomassa ihmisten 

tasa-arvoisuus ja lähimmäisenrakkaus lisääntyivät vasta kristinuskon myötä, jonka 

perustalle SMP laskee poliittisen ajattelunsa – jokainen ihminen ja jokainen elämä on 

arvokas. Jotta ajattelu voi toteutua yhteiskunnassa, kansalaisten on kohottava 

”pyyteettömyyden korkealle siveelliselle tasolle”. Vapautta uhkaavat ihmisen pahuus ja 

itsekkyys, jotka pyrkivät alistamaan ja käyttämään valtaa toisen sortamiseksi. Pahuutta 

Vennamo kutsuu ”pyramidiajatteluksi” ja sen edustajia ovat vallankeskittäjät eli 

vasemmisto- ja oikeistopuolueet. Vain SMP pysyy pyramidiajattelun ulkopuolella ja on 

ainoa keino kansan pelastukseen.99 

 

SMP kiinnittyy Santeri Alkion100 ajattelussa myös ihmisen ja yhteiskunnan suhteeseen. 

Alkion mukaan ”ihmisyys ja sen kehitystarve on laitettava kaiken yhteiskunnallisen ja 

valtiollisen uudistamisen pohjaksi”. Ajattelu elää vahvasti mukana myös 

Keskustapuolueessa, joka korostaa Alkiota 1960- ja 70-lukujen ohjelmissa. Vuoden 1968 

yleisohjelman otsikkona on ”ihmiskeskeinen keskusta-aate”. Samalla puolue korostaa 
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edustavansa kapitalismin ja sosialismin väliin sijoittuvaa kolmatta linjaa. Osittain linjaukset 

olivat tietoisia ratkaisuja, sillä Vennamo syytti Keskustapuoluetta nimenomaan Alkion 

ajatusten unohtamisesta.101  Vennamo piti SMP:n ideologiaa sekä ylivoimaisena että 

ainulaatuisena, vaikka hänen ajatuksensa nousivat keskustalaisesta perinteestä. Hänen 

mukaansa ylivoimaisesta ajattelumallista johtuikin se, että muut puolueet hyökkäsivät 

SMP:tä vastaan. Hän ei tuonut esiin sitä, että hänen ideologiansa pohjautui keskustalaiseen 

perinteeseen.102 

 

Keskustakonservatiivinen arvomaailma tulee näkyviin, kun puolue vaatii äidinpalkkaa 

naisille. Naisen paikka on ohjelman mukaan kotona ja sitä on tuettava palkalla. Mikäli 

nainen ”pakottavista tarpeista” työskentelee kodin ulkopuolella, hänelle on siinä 

tapauksessa turvatta tasa-arvoinen asema työelämässä. Eheän kodin katsotaan olevan 

edellytys elinvoimaiselle kansalle, eivätkä eheät kodit ole totta ilman läsnä olevaa äitiä.103 

SMP kulkee linjauksessaan kehitystä vastaan. Päivähoito oli 1960- ja 70-luvuilta lähtien yhä 

kiihkeämmän väittelyn aihe, jossa vastakkain olivat kaksi näkemystä. Joko lasten hoito tuli 

antaa julkisen vallan tai äitien vastuulle.104 

 

Taustalla oli kehitys, jonka myötä naisia tuli yhä enemmän työmarkkinoille. Kehitys johtui 

paitsi yhteiskunnan teollistumisesta, mutta myös maanviljelyn tehostumisesta. 

Elinkeinorakenteen muutoksen lisäksi perhe-elämän muutokset ajoivat naisia töihin. 

Avioerot ja yksinhuoltajuus yleistyivät 1960- ja 70-luvuilta lähtien, jolloin 

yksinhuoltajaperheiden toimeentulon takasi vain äidin työllistyminen. Päivähoidolle oli yhä 

enemmän kysyntää ja lopulta päivähoitolaki säädettiin vuonna 1973.105 

 

SMP:n kannanotto voidaan nähdä tietyn elämänmuodon puolustamisena. Kun äidin rooli 

kiinnittyi kotiin maaseutuyhteiskunnassa, teollisuusyhteiskunnassa ja kaupungeissa äidin 

rooli muuttui. Kodin ulkopuolinen työpaikka pakotti naiset viemään lapset hoitoon. Kun 

SMP:llä oli vaikeaa hyväksyä rakennemuutosta, äidinpalkan kannattaminen oli täysin 

linjassa puolueen muiden kannanottojen kanssa. Huomattavaa on myös se, että toinen 

maaseudun puolue, keskusta kannatti äidinpalkkaa106. 
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Puolueen keskustakonservatiivisia arvoja alleviivaa puolueen halu levittää ja vahvistaa 

kansalaisten uskonnollista, taloudellista ja oikeudellista vapautta. Samalla se paheksuu 

Jumalan pilkkaa, joka puolueen mukaan yleistyy yhteiskunnassa. Tilanteen korjaamiseksi 

puolue ehdottaa moraalin remonttia, joka toteutettaisiin kristillis-siveellisellä peruskiven 

päälle.107 SMP vaatii moraalisten arvojen restauraatiota aikana, jolloin ne olivat liikkeellä. 

Esimerkiksi äänestäjien arvojen murros näkyi muun muassa siinä, että staattinen 

puoluekenttä alkoi murtua. Vuoden 1966 eduskuntavaaleja pidettiin ensimmäisinä 

vaaleina, jolloin liikkuvista äänestäjistä tuli merkittävä tekijä puolueiden 

vaalimenestyksessä. Ihmiset eivät enää kiinnittyneet puolueisiin ja niiden arvoihin.108 

 

Vaikka SMP puhuu ohjelmassaan kansasta ja isänmaasta, ohjelma ei sisällä viitteitä 

rasismista. Ainoa kohta, jossa suomalaiset asetetaan muiden kansojen edelle, löytyy 

maanomistusta käsittelevästä kappaleesta. Sen mukaan ulkomaalaisten maanosto ja –

vuokraus on estettävä, ja maa on turvattava omille kansalaisille.109 Sen lisäksi vaalien 

jälkeen puolue asettaa pienviljelijät vastakkain ”vieraskielisen yläluokan” kanssa.110 

Arvojensa puolesta SMP sijoittuu vasemmisto-oikeisto-akselilla oikealle, mutta paremmin 

puoluetta kuvaa sana konservatismi. Puolue korostaa konservatiivisia arvoja, joita ovat 

auktoriteetti, uskonto, perheen merkitys, yksityinen omistusoikeus ja perinteet. Puoluetta 

voi hyvällä syyllä kuvata keskustakonservatiiviseksi, ja muista puolueista se on lähimpänä 

Keskustapuoluetta. Myös Keskustapuolue korostaa ohjelmassaan kristillisiä arvoja, sillä 

puolueen mukaan luterilaisella kirkolla on ”huomattava” merkitys yksilöiden 

elämänkatsomuksen ja yhteiskuntaetiikan syntymisessä. Tosin keskustan retoriikka 

uskonnon suhteen on maltillisempaa ja se korostaa enemmän uskonnonvapautta.111 

 

SMP:n keskustakonservatiivinen arvomaailman kiinnittyy kristilliseen ja alkiolaiseen 

ajatteluun. Molemmista ajatussuunnista puolue omaksuu ajatukset ihmisen vapaudesta ja 

tasa-arvosta. Uhkan tasa-arvolle muodostaa pyramidiajattelun, josta puolue syyttää 

vasemmisto ja oikeistopuolueita. SMP pitää ajatteluaan ainutkertaisena, vaikka se kumpuaa 

alkiolaisesta ajattelusta eli keskustan perinteestä. Tätä asiaa puolue ei tuo esille, vaikka se 

syyttää Keskustapuoluetta perinteensä unohtamisesta. Puolue vaatiikin moraalin remonttia 

kristillisen ajattelun päälle aikana, jolloin arvot ja yhteiskunta olivat liikkeessä. Tämä 
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korostaa puolueen konservatiivisuutta. Konservatiivisista arvoista kumpuaa myös poliittisia 

vaatimuksia kuten äidinpalkan kannattaminen. SMP ei ole linjauksissaan rasistinen, vaikka 

puolue käyttää retoriikassaan hyväkseen väestöryhmien vastakkainasettelua. Lähinnä tämä 

tapahtuu maan rajojen sisällä ja sellaiseksi on nähtävä myös dikotomia kansan sekä 

”vieraskielisen yläluokan” kanssa. 

1.4 Mielivalta rehottaa 

SMP:n puolueohjelman mukaan kansalaiset eivät ole lain edessä tasa-arvoisia, vaan maassa 

”rehottaa erilainen mielivalta ja vääryys”. Tavoitteeksi SMP esittää oikeusistuimien 

toimintatapojen muutoksen, mikä lähtee liikkeelle tuomioiden perustelujen julkistamisesta 

asianosaisille. Ohjelman mukaan oikeusistuimet eivät toimi ohjenuoran mukaan Suomessa. 

Puolue lupaa taistella myös sen puolesta, että jokaiselle turvataan oikeus puolustukseen 

varallisuudesta riippumatta.112 

 

Poliitikoille ja korkeille virkamiehille osoitetaan puolueohjelmassa paikkansa. 

Kansanedustajilta on poistettava turhat edut, joina puolue pitää kansanedustajaeläkettä ja 

liian suurta palkkaa. Kansanedustajieneläke on poistettava ja palkka kohtuullistettava. 

Lisäksi poliitikot eivät saa osallistua valtiojohtoisten yritysten johtoelimiin. Virkamiehiltä 

puolestaan kielletään työtä haittaavat sivutoimet. Virkamiesten ja poliitikkojen 

rangaistuksia on kovennettava, jos he käyttävät julkisia varoja väärin. Väärinkäytöksiä 

koskevien oikeudenkäyntien on oltava julkisia.113 Muiden puolueiden ohjelmista ei löydy 

vastaavia vaatimuksia ja useimmissa niistä annetaan tuki muun muassa puoluetuelle.114 

 

Vennamo kertoo, että SMP on taistellut koko ikänsä väärinkäytöksiä vastaan. Syyksi 

puolueenpuheenjohtaja toteaa moraalisen kadon mahdollisuuden. Mikäli johtopaikoilla 

sallitaan väärinkäytökset, yhteiskuntajärjestelmä rapautuu. Siksi ”SMP:tä edustavat 

ideologiset voimat” ovat olleet paljastamassa maan johtavien henkilöiden väärinkäytöksiä. 

Tällaisiksi Vennamo mainitsee ”sodan jälkeisen hyväntekeväisyysrötöksen, Salaputken ja 

Kaljakallion väärinkäytökset ja kansaneläkelaitoksen suuren väärinkäytöksen.”115 Vennamo 

ei tosin kerro, keitä nämä ideologiset voimat ovat. 
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Vennamon väitteet eivät kuitenkaan ole täysin tuulesta temmattuja. Hän oli paljastamassa 

esimerkiksi Salaputken juttua, jossa hallitus ohjasi laittomasti valtionapuja. Tapauksessa 

Salaputki Oy:lle annettiin valtiontukea, vaikka yritys oli konkurssikypsä. Fagerholmin 

hallituksen ministereistä Jussi Raatikainen (sd.) oli yksi yrityksen taustahenkilöistä ja hän 

toimi tukia myönnettäessä esteellisesti. Raatikaisen lisäksi oikeusasiamies katsoi, että 

kolme muuta sosiaalidemokraattista ministeriä toimi lainvastaisesti. Heitä vastaan 

nostettiin syyte ja heistä kaksi sai tuomion valtakunnanoikeudessa. Vennamon 

lainkuuliaisuuteen ja ilmiantoon vaikuttivat puolestaan henkilökohtaiset motiivit. 

Raatikainen oli aiemmin pyrkinyt lakkauttamaan Vennamon asutusosaston, josta lähtien 

heidän henkilösuhteet olivat kireät.116 Vaikka Vennamo mitä ilmeisimmin liioitteli 

väärinkäytösten määrää, tapaukset osoittavat, että kansan parista löytyi vastakaikua 

Vennamon retoriikalle. Puolue pyrki ratsastamaan väärinkäytöstapauksilla, jotka 

ammensivat pitkää herravihaperinnettä Suomessa. 

 

Kritiikki kansanedustajien etuja kohtaan ja oikeusistuimia vastaan heijastelevat SMP:n 

järjestelmän vastaista asennetta (antiestablisment). Silmiinpistävää SMP:n asenteessa on 

se, ettei se kohdistu demokraattisiin instituutioihin. Puolue pyrkii esittämään itsensä 

enemmän eliitin kuin demokratian vastaisena toimijana. Esimerkiksi kritiikki 

kansanedustajien eläkkeitä kohtaan ei kohdistu eduskuntaan, vaan edustajia kohtaan. 

Kansanedustajat edustavat eliittiä ja eduskunta demokratiaa. Myös oikeuslaitosta 

kritisoidaan siitä, ettei se toteuta sille kuuluvia periaatteita. Laitoksen tarpeellisuutta ei 

kyseenalaisteta.117 Antielitistinen asenne valtaapitäviä kohtaan on keskeistä SMP:n 

retoriikassa, sillä sen vaatimukset ja poliittiset linjaukset eroavat vähän toisista puolueista. 

Siksi retoriikan merkitys tyytymättömien voittamiseksi puolelleen korostuu. 

 

SMP:n puolueohjelmassa korostuu populistisille puolueille tyypillinen järjestelmän 

vastainen asenne, joka kohdistuu maaseudun puolueen tapauksessa valtaapitäviin eikä 

järjestelmään. Tilanne on puolueen mukaan paha, sillä Suomessa rehottavat mielivalta ja 

vääryys. Tässä kontekstissa puolue pyrkii asemoimaan itsensä rötösten paljastajaksi, eikä 

väite ole tuulesta temmattu. Veikko Vennamo oli paljastamassa esimerkiksi Salaputken 

juttua, jossa useat ministerit saivat tuomioita valtakunnanoikeudessa. Kritiikillään SMP 

kiinnittyy pitkään suomalaiseen herraviha-perinteeseen ja Keskustapuolueen sisällä 

vallinneeseen pykäläisyyteen. Historia loi SMP:n sanomalle otollisen maaperän. 
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1.5 Jokaiselle jotakin  

SMP:n vaatimuslista on pitkä. Keskeisempänä vaatimuksena puolue esittää, että yhtenäinen 

työkyvyttömyys-, vanhuus- ja työeläkejärjestelmä on toteutettava. Samalla myös 

rintamaveteraanien eläkkeen alaikärajaa pitää laskea 55 vuoteen. Puolueen mukaan 

uudistukset eivät jää kiinni rahasta, sillä se syyttää eläkerahastoja rahojen 

panttaamisesta.118 

 

Kysymys rintamaveteraanien eläkkeistä muuttui keskeiseksi poliittiseksi kiistaksi, jossa 

toiveet eivät kohdanneet todellisuutta. Eläkkeet olivat olleet päivän politiikassa mukana 

vuoden 1966 eduskuntavaaleista lähtien ja sotaveteraanien liitot olivat pitäneet melua 

asiasta jo kauan ennen 1960-luvun puoltaväliä. Sotaveteraanien toiveita eläkkeen 

toteutumisesta nosti yleinen näkemys, ettei eläkkeiden maksaminen ollut rahasta kiinni. 

Myös kansan enemmistö oli valmis hyväksymään eläkkeen. Silti asiaa ei saatu pois 

päiväjärjestyksestä kahden eduskuntakauden aikana.119 

 

Tämä aiheutti närää sotaveteraaneissa, joita puolueet eivät voineet ohittaa. Suomessa oli 

1960- ja 70-lukujen taitteessa 280 000–360 000 sotaveteraania. Tämän tiesi myös 

Vennamo, joka lupasi muihin puolueisiin verrattuna alinta eläkeikää.120  Keskustapuolue 

suhtautui kysymykseen nuivemmin, sillä se lupasi helpottaa rintamamiesten ongelmia 

ainoastaan harkinnanvaraisten eläkkeiden ylimääräisillä määrärahoilla ja väljentämällä 

ylimääräisten sotaeläkkeiden jakoperusteita.121 

 

Nuorisolle puolestaan SMP haluaa turvata vaikuttamismahdollisuudet. Puolue linjaa 

ohjelmassa, että äänestysikää on laskettava 18 vuoteen. Äänioikeuden lisäksi nuorisolle on 

turvattava koulutusmahdollisuudet ja pääsy työelämään siten, että lähikoulut on 

säilytettävä maaseudulla ja opiskelupaikkoja on lisättävä kouluissa. Sen lisäksi nuorisolle 

pitää tarjota taloudellista tukea opintoihin.122 Nuorisolle kohdennettu ohjelma oli tietoinen 

ratkaisu SMP:ltä. Vuoden 1970 eduskuntavaaleissa äänestysikärajaa laskettiin ensimmäistä 

kertaa 20 ikävuoteen, ja nuoret muodostivat suuren äänestäjäjoukon. Vaaleissa oli mukana 

400 000 uutta äänestäjää.123 Suurin osa nuorista asui tyhjenevällä maaseudulla, sillä 
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asutettujen sotaveteraanien jälkeläiset lähestyivät vasta äänestysikää.124 He olivat 

turhautuneet tilanteeseen ja muodostivat potentiaalisen pohjan protestille. Tämän vuoksi 

vaatimukset nuorten opiskelu- ja työpaikkojen puolesta olivat sitä, mitä nuoret halusivat 

kuulla. 

 

SMP haluaa puolueohjelmassaan turvata rakennemuutoshäviäjien aseman useilla 

uudistuksilla, joissa korostetaan muun muassa infrastruktuurin rakentamista maaseudulle, 

takuuhinnan säätämistä peruselintarvikkeille, syrjäseutujen palkkatason nostamista 

asutuskeskusten tasolle ja pienituloisten verotuksen keventämistä.125 SMP syyttää 

harjoitettua politiikkaa epärehellisyydestä ja siitä, että se on tehnyt maaseudun väestön 

elämästä mahdotonta.126 

 

Puolueen mielestä jokaiselle haluavalle on mahdollista turvata elinkelpoinen maatila. 

Laajennuksia varten valtiolta, kunnilta, säätiöiltä ja keinottelijoilta voidaan pakkolunastaa 

maita kohtuulliseen hintaan. Samoin rahoituslaitosten on annettava maanviljelijöille lainaa, 

vaikka vakuudet eivät olisi yhtä vahvoja kuin muilla lainanhakijoilla.127  Puolueohjelma ei 

mainitse ylituotantoa ongelmana. Ongelmana ovat sen sijaan poliitikot, jotka tekevät 

elämän maaseudulla vaikeaksi. Vaihtamalla poliitikkoja ongelmat väistyvät ja asiat palaavat 

ennalleen. SMP:n ratkaisut tuntuvat löytyvän menneisyydestä, sillä ylituotannon karsimisen 

sijaan on panostettava asutustoimintaan.128 Menneisyyteen vetoaminen oli älykästä 

populismia tilanteessa, jossa elämän perusteet ovat muuttuneet epävarmoiksi. 

 

Vaikka SMP:n ohjelma huokuu nostalgiaa, se seuraa Keskustapuoluetta maaseudun 

elinkeinorakenteen kehittämisessä. Puolue ottaa aluepoliittisen näkökannan 

teollistamiseen. Teollistamista on harjoitettava maaseudulla, jotta syrjäseutujen 

elinvoimaisuus voidaan turvata. Turvaaminen tapahtuu monipuolistamalla syrjäseutujen 

elinkeinorakennetta. Teollistamisen tausta-ajatuksena olivat Alkion sanat uudistuksista 

ihmisten ehdoilla. Työpaikkojen tuli liikkua ihmisten mukaan, eikä toisinpäin.129 

Aluepoliittinen teollisuusvaatimus tosin muistuttaa Keskustapuolueen ajatusta siitä, että 

Suomeen tuli luoda useita ”kaupallisteollisia keskuksia”.130 
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SMP:n vaatimuksissa korostuvat kolmen kohderyhmän edut. Puolue vaatii parannusta 

eläkeläisten, nuorten ja maanviljelijöiden asemaan. Eläkeläisten eduissa korostuvat 

rintamaveteraanien asema, sillä SMP vaatii 55 vuoden alaikärajaa ryhmän eläkkeisiin. 

Kysymys oli päivänpoliittinen ja se aiheutti närää laajassa kansalaisjoukossa. Myös nuorten 

aseman parantaminen selittyy poliittisella paineella. Suuret ikäluokat kasvoivat 

maaseudulla, eikä heidän tulevaisuus näyttänyt ruusuiselta. Pulaa oli opiskelupaikoista, 

töistä ja asunnoista. Siksi SMP vaati parannuksia näihin asioihin. Puolue ei myöskään 

unohtanut ”unohdetun kansan” eli rakennemuutoksessa tappiolle joutuneiden etuja, vaan 

se vaati esimerkiksi lainaehtojen helpottamista maanviljelijöille. Samalla työpaikat tuli 

tuoda maaseudulle. 

 

SMP:n ohjelma on suunnattu äänestäjille, ja se pyrkii vaikuttamaan heihin. Tämä näkyy 

siinä, että ohjelma sisältää heterogeenisen joukon vaatimuksia, joita on ryyditetty vahvalla 

retoriikalla. Toisin kuin muiden puolueiden yleisohjelmat SMP:n ohjelma ei sisällä 

periaateosaa, jossa puolue linjaisi arvonsa.131  Sitä ei tarvita, kun puolue tarjoaa äänestäjille 

ideologian sijasta identiteettiä. Kirjavilla vaatimuksilla mahdollisimman moni pystyi 

tuntemaan puolueen omaksi. Osa identiteetin luomista oli vastapuolen luonti. Kansan 

vastustajaksi SMP loi muut puolueet, jotka edustivat joko kylmää kapitalismia tai raakaa 

sosialismia. Molemmat linjat pyrkivät keskittämään valtaa pois kansalta. 

 

Poliitikoiden ja virkamiesten väärinkäytökset puolestaan osoittivat, kuinka mielivalta 

rehottaa Suomessa. Jotta kansa voi välttää valtaapitävien ajaman sosialismin tai 

kapitalismin sen on noustava ”pyyteettömyyden korkealle siveelliselle tasolle”. Tällöin 

ihmisestä poistuu pahuus, joka pyrkii alistamaan toisia ihmisiä. Tavoitteeseen päästään 

toteuttamalla alkiolaisuutta ja kristillisyyttä. Näissä aatteissa ihmisten tasa-arvo on laitettu 

keskiöön ja näitä asioita ajaa kansalaisten puolesta SMP. 
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2 SUOMEN UUTISET TULKITSEE KANSAN TAHTOA 

2.1 Pää-äänenkannattaja toistaa uskollisesti puolueen sanomaa 

Suomen Uutiset jatkaa siitä, mihin puolueohjelma jää. Jutuissa toistuvat samat teemat ja 

vaatimukset kuin puolueohjelmassa. Yhteys tulee esiin myös elimellisesti, sillä lehden 

sivuilla annetaan paljon palstatilaa puolueohjelmalle132. Ohjelmaa toistetaan sanasta 

sanaan, mutta sitä on pilkottu teemoittain eri numeroihin.133 

 

Suomen Uutiset on muutenkin kytketty tiukasti puolueen sanoman välittämiseen. Sivuilla 

toistuvat tasaisin väliajoin puheenjohtajan ja puoluesihteerin palstat sekä otteet Porin 

puoluekokouksen lausunnosta. Sen lisäksi lehdessä toistetaan puolueen puheenjohtajan 

Veikko Vennamon tekemiä lakialoitteita, ponsia, lisäysehdotuksia meno- ja tuloarvioihin 

sekä hänen käymiään välikysymyskeskusteluja eduskunnassa. Vennamon aloitteissa toistuu 

sama kaava: Kun yhden kansanedustajan oppositiopuolue SMP ei saa aloitetta läpi, 

hallituspuolueet yhdessä kokoomuksen kanssa vastustavat kyseistä parannusehdotusta. 

Aloitteiden yhteydessä ei ruodita Suomen poliittista järjestelmää, jossa opposition 

aloitteiden läpimeneminen on enemminkin poikkeus kuin sääntö.134 

Välikysymyskeskusteluissa puolestaan lehti värittää vastaavan ministerin vastauksia 

mieleisellään värikynällä135. 

  

Lehdessä esiintyy vähän uutisointia. Kun sitä esiintyy, uutisointi on tiukasti kytketty SMP:n 

poliittisten tavoitteiden edistämiseen. Esimerkiksi uutiset verojen noususta kytkeytyvät 

osaksi puolueen korkeiden verojen vastaista linjaa.136 Lehden kirjoittelu on tendenssimäistä 

ja lehti muistuttaa enemmän vaalimainosta kuin puolueettomuuteen pyrkivää 

sanomalehteä. 

 

Eniten palstatilaa saa politiikan sektoreista sosiaali- ja terveyspolitiikka, ja syy on selvä. 

Lehti antaa paljon tilaa Vennamon aloitteille eduskunnassa.137 Näillä osoitetaan, kuinka 
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monen hyvän asian puolesta puolue taistelee eduskunnassa, ja kuinka hallituspuolueet 

aloitteita vastustavat. Erityisesti vaatimuksissa korostuvat sotaveteraanien, 

kansaneläkeläisten, invalidien, perheiden, asevelvollisten ja äitien asiat. 

 

 

 

Toiseksi eniten palstoilla kirjoitetaan maa- ja metsätalouspolitiikasta. Lehti maalaa kuvaa, 

jonka mukaan viljelijöiden vaikeudet ovat tietoisesti harjoitetun politiikan syytä. Esimerkiksi 

tappoverotus kuristaa pienmaanviljelijöitä ja voivuoret ovat tietoisesti järjestettyjä.138 

Talouspolitiikassa puolestaan korostuvat verot, jotka nähdään paitsi liian korkeina mutta 

myös epäoikeudenmukaisena.139 

 

Lehden kirjoittelu ei pelkästään keskity politiikan sektoreihin. Lehden palstoilla myös 

ennakoidaan vaaleja ja otetaan kantaa kansalaisoikeuksiin. Yleensä hyökkäykset muita 

puolueita ja politiikkoja kohtaan sisältyvät kannanottoihin poliittisista kiistakysymyksistä, 

mutta silloin tällöin hyökkäys tapahtuu pelkän retoriikan voimalla.140 Näitä hyökkäyksiä ei 

voi laskea politiikan sektoreihin mukaan. 

 

Suomessa politiikan sektorit on perinteisesti muodostettu ministeriöiden ja niiden 

toimialueiden mukaan. Ministeriöjako on ollut vakaa vuosien varrella ja niitä on muokattu 

historiassa vähän. Vaalivuonna nähtiin kuitenkin ministeriön jako, kun kulkulaitosten ja 
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yleisten töiden ministeriö jaettiin liikenne- ja työministeriöksi.141 Sektorijaottelussa 

noudatan vaalivuoden ministeriöjakoa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Suomessa 

oli vuonna 1970 12 ministeriötä142, joiden lisäksi nostan esille alue- ja asuntopoliittiset 

kirjoittelut. Näin tilastollisesta tarkastelusta selviää, millaisen painoarvon kehitysalueet ja 

asuntopulaan liittyvät asiat saavat lehden kirjoittelussa. Näiden lisäksi yhdistän 

elinkeinopoliittiseen tarkasteluun työministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön 

piiriin kuuluvat asiat, koska Suomen Uutisten kirjoittelussa työttömyyttä pyrittiin suitsimaan 

elinkeinopoliittisin toimin. Kirjoituksen sijoittamista poliittiseen sektoriin arvioin 

kirjoituksen teemojen perusteella. Yhdestä kirjoituksesta voi tulla merkintä useaan 

politiikan sektoriin, jos tekstistä löytyy useisiin politiikan sektoreihin liittyviä teemoja. 

 

Perinteisesti poliittinen retoriikka on jaoteltu hyökkääviin ja puolustaviin argumentteihin. 

Suomen Uutiset tuo esiin SMP:n hyökkäävän retoriikan, joka on ominaista populistisille 

puolueille.  Aggressiivisilla hyökkäyksillä pyritään riisumaan vastustajan perustelut, 

puolustavilla pyritään tukemaan omia argumentteja toisten hyökkäyksiltä. Kun SMP 

keskittyy ideologian sijasta protesti-identiteetin luomiseen, tärkeämmäksi muodostuu 

toisten argumenttien riisuminen. Omat kannat ovat liian häilyviä, jotta niitä voisi ja 

kannattaisi puolustaa.143 Toisaalta populistiset puolueet asettuvat rakennemuutoksen 

aikana vastustamaan kehitystä, mikä on yksi keskeisimmästä syistä retoriikan 

vinoutumiseen.144 

 

Hyökkäykset muita puolueita vastaan jakaantuvat tasaisesti suurten puolueiden välillä. 

Kritiikin jakaantuminen puolueiden välillä on nähtävä osana SMP:n retoriikkaa, jolla se 

pyrkii erottautumaan muista puolueista. Kokoomus edustaa rahan valtaa, vasemmisto ja 

Keskustapuolue vallan keskittämistä valtiolle. SMP:lle jää tehtäväksi puolustaa ihmistä.145 
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2.2 Sosiaalipolitiikka – pienituloiset jääneet lehdille soittelemaan 

Kansantulon oikeudenmukainen jako ja tulonjaon epäkohtien poistaminen on 

keskeinen ja kiireellinen tehtävä. Päämääränä on oltava, että yhteiskunta luo 

edellytykset jokaiselle kansalaiselle saada riittävät tulot ja päästä osalliseksi 

hyvinvoinnista.146 

 

Keskeisenä sosiaalipoliittisena linjana lehden kirjoittelussa on se, että hyvinvointia 

yhteiskunnassa pitää jakaa tasaisemmin kuin sitä on jaettu. Tuloeroja kavennetaan sekä 

kiinnittämällä huomiota palkkaeroihin että tekemällä entistä tukevampia tulonsiirtoja. 

Tulonsiiroissa puolestaan korostuvat maanviljelijöiden, työmiesten, eläkeläisten ja 

rintamaveteraanien asiat.147 

 

Suomen Uutiset syyttää hallituspuolueita ja kokoomusta siitä, että tuloerot kasvoivat 

vuoden 1966–1970 eduskuntakauden aikana. Lehden mukaan keskusjärjestöjen sopimat 

palkankorotukset hyödyttivät vain suurituloisia, kun ”pienituloiset jäivät lehdelle 

soittelemaan.” Lehti väittää, että politiikan seurauksena kansan enemmistö on köyhtynyt ja 

Suomi on jäänyt ansiokehityksessä muista Pohjoismaista jälkeen. Poliitikkoja lehti 

puolestaan syyttää valehtelusta, sillä pienituloisille luvataan paljon, mutta lupauksia ei 

lunasteta teoilla.148 

 

Lehti osuu arvostelussaan halitusta arkaan paikkaan. Hallituksen politiikan suunta ja 

puhetapa asioista muuttui monella tavalla kansanrintaman hallituksen aikana. SDP sai 

suurvoiton vuoden 1966 vaaleissa kahdeksan kohdan ohjelmallaan ja se antoi puolueelle 

itseluottamusta ajaa omannäköistä elinkeino-, sosiaali- ja maatalouspolitiikkaa. Se pyrki 

muun muassa kiihdyttämään maaltamuuttoa ja teollistamista. Muuttoliikkeen 

kiihdyttämisessä onnistuttiin, mutta uusien työpaikkojen luonti teollisuuteen ja palveluihin 

takkusi. Siitä kertoo muuton kiihtyminen Ruotsiin. Siirtolaisuuden huippuvuosi oli 1970.149  

 

Suomen Uutiset maalaa SKDL:stä, SDP:stä, Keskustapuolueesta sekä kokoomuksesta kuvaa, 

jonka mukaan puolueet eivät välitä kansalaisten kärsimyksestä. Ne ajavat suurituloisten 

asiaa ja kasvattavat tuloeroja, eikä edes Veikko Vennamon aloitetta pienituloisten 

toimeentulon parantamiskeinojen tutkimisesta hyväksytä. Puolueiden kylmyydestä köyhiä 
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kohtaan tekee jäätävää se, että valtiolla olisi Suomen Uutisten mukaan rahaa 

parannuksiin.150 

 

Kysymyksessä oli myös hallituspuolueiden ja SMP välisestä linjaerosta asiakysymyksessä. 

Kun SMP kannatti työllisyystöitä ja pienviljelijöiden olojen parantamista esimerkiksi 

lisämailla, hallitus SDP:n johdolla ajoi uusien työpaikkojen luomista teollisuuteen ja 

työttömyyskorvauksia. Hallitus allokoi rahaa mieluummin teollisuusinvestointeihin kuin 

pienviljelijöille. Hallitus aloittikin toimenpiteet, joilla väestöä irrotettiin maaseudulta. Valtio 

alkoi maksaa korvauksia pienviljelijöille siitä, että he rajoittivat viljelyä ja teurastivat karjaa. 

Keskustapuolue saatiin SDP:n linjalle, koska se ajatteli alanvaihdon olevan pienviljelijöillä 

muutenkin edessä. Nyt tämä tapahtuisi pehmein keinoin.151  

 

Suomen Uutiset syyttää muita puolueita rintamaveteraanien tarpeiden unohtamisesta. 

Rintamaveteraanien kohdalla retoriikka yltyy kovaksi. ”Rintamamiehillä on oikeus kulkea 

pää pystyssä, sillä ne jotka meitä häpäisevät, häpäisevät omaa maatansa.” Lehti esittää 

SMP:n keskeisen vaatimuksen: rintamaveteraanien eläkkeiden alaikäraja on laskettava 55 

vuoteen. Menetetyt eläkkeet on puolestaan maksettava taanehtavasti. Lehdessä esiintyy 

myös Veikko Vennamon yksittäisiä aloitteita, joilla kerätään määrärahoja 

veteraanieläkkeiden maksamiseksi. Hallituspuolueiden kansanedustajat puolestaan ovat 

”kylmiä rintamaveteraaneja kohtaan”, sillä aloite ei mennyt läpi.152 

 

Rintamaveteraanien asioissa esitetty retoriikka kovenee vaalien lähestyessä. Neljätoista 

päivää ennen vaaleja esitetyssä lehtiartikkelissa Suomen Uutiset kertoo, että veteraanien 

”uusi voima” on Suomen Maaseudun Puolue. Yhdistämällä voimat molemmat osapuolet 

voivat ”lyödä petturipolitiikkojen mahdin matalaksi” ja toisin kuin muut puolueet SMP ei 

petä veteraaneja. Artikkelissa muistutetaan sotavelkojen maksusta. Ne on suoritettu, mutta 

”kunniavelka” veteraaneille on jäänyt maksamatta.153 Lehti antaa ymmärtää, että muille 

puolueille on tärkeämpää velkojen maksaminen Neuvostoliitolle kuin eläkkeiden 

kustantaminen rintamaveteraaneille. 
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Lehti jatkaa siitä, mihin puolueenpuheenjohtaja Veikko Vennamo ja puolueohjelma jäävät. 

Lehti pyrkii kanavoimaan rintamamiesten ja evakkojen tyytymättömyyden ääniksi. 

Tyytymättömyys heidän parissa oli suurta ja Veikko Vennamo tiesi sen tarkkaan. Hän toimi 

sotien jälkeen maatalousministeriön asutusasiainosaston (ASO) päällikkönä, joka vastastasi 

evakkojen asuttamisesta Suomeen. Työssään Vennamo kohtasi tyytymättömyyden ja 

kollegoiden mukaan hän osasi ammentaa ymmärrystään retoriikassa.154 Vaikutusta ei 

vähentänyt se, että Vennamo niitti ASO:n palveluksessa evakkojen puolustajan maineen.155 

Emäpuolueen puheenjohtajan työhistoria takasi Suomen Uutisille uskovuuden viestin 

läpimenemiseksi. 

 

Sanalla ”kylmät puolueet” Suomen Uutiset tuottaa todellisuutta, johon lukijat kiinnittyvät. 

Vaikka selitys kylmistä hallituspuolueista ja –poliitikoista on psykologisesti epäuskottava, se 

oli kohdennettu tietylle yleisölle. Vennamo pyrki luomaan ”unohdetun kansan” eli sisäpiirin 

retoriikallaan. Tämä edellytti merkitysten luomista niin ”unohdetulle kansalle” kuin 

”kylmille puolueille”. Perusideana oli, että vaikeudet omassa elämässä on ulkopuolisten 

vihollisten aiheuttamia. Toisin sanoen Suomen Uutiset ruokkii ihmisten katkeruutta 

rakennemuutoksessa, jossa on aina häviäjiä ja voittajia.156 

 

Suomen Uutiset ja SMP ottavat retoriikkaansa aineksia sekä kristillisestä hyvän ja pahan 

vastakkainasettelusta että marxilaisesta dialektiikasta. Hyviä ovat ahkera kansa, jonka 

vastakohtana ovat rötöstelevät herrat. Lehti ei epäröi vastakkaisuuden lisäämistä 

vastakohtaparien välillä, sillä se lataa kansan positiivisilla merkityksillä ja herrat 

negatiivisilla. Samalla lehti nostaa puolueen eettistä kuntoa, kun se erottautuu muista 

puolueista ja herroista. SMP on ”uusi voima”, joka ei esimerkiksi veteraaneja petä. Tämä 

onnistuu osittain dialektisin menetelmin. Vasemmiston ollessa teesi ja oikeistoin antiteesi 

syntyy synteesi, SMP. Toisin sanoen SMP on ainoa puolue, joka on rehellisen ja ahkeran 

kansa puolella. Samalla se leimautuu kansan kaltaiseksi.157  

 

Pienituloisten ja rintamaveteraanien lisäksi työmiesten, asevelvollisten ja asujien huolet 

esiintyvät lehden palstoilla. Työllisyystöiden tekijöille vaadittiin kohtuullista päivärahaa. 

Lehti syyttää hallituspuolueita SKDL:ä, SDP:tä ja Keskustapuoluetta työmiehille tehtyjen 
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lupausten rikkomisesta. Asiasta tekee lehden mielestä vielä ihmeellisemmän se, ettei 

Vennamon hallituspuolueiden vaalilupauksen mukaista aloitetta hyväksytty. Lehden 

mukaan kaukana kotoa työskenteleville maksettava asumiseroraha ei ole riittävä.158 

 

Asevelvollisten puolesta lehti on huolissaan päivärahojen pienuudesta. Lehden mukaan 

päivärahojen reaalinen arvo on pienentynyt, sillä siinä ei ole huomioitu hintojen nousua. 

Lehti syyttää hallitusta nuorten perheiden rankaisemisesta, vaikka nuoret suorittavat 

kansalaisvelvollisuutta ”itsenäisen ja vapaan maan hyväksi”.159 Vetoomukset asevelvollisten 

puolesta on nähtävä osana nuorisoon kohdistettua vaalikampanjointia, jolla pyrittiin 

saamaan osa 400 000 uudesta äänioikeutetusta äänestämään SMP:tä. 

 

Suomen Uutiset vetoaa sosiaalipoliittisessa retoriikassaan hyvinvointiyhteiskuntaan ja tasa-

arvoon, jotka olivat isoja arvoja 1960- ja 70-lukujen yhteiskunnassa. Suomen Uutiset syyttää 

kansanrintamahallitusta siitä, että se on kasvattanut tuloeroja Suomessa. Lehti maalaa 

hallituspuolueista kuvaa ”kylminä puolueina”, jotka eivät hyväksy Veikko Vennamon 

aloitteita. Ei edes siinä tapauksessa, että ne noudattavat hallituspuolueiden vaalilupauksia. 

Retoriikassaan puoluelehti käyttää hyödyksi marxilaista dialektiikkaa sekä kristillistä hyvän 

ja pahan vastakkainasettelua. Vastakkainasettelussa SMP leimautuu kansan kaltaiseksi ja 

hallituspuolueet kylmiksi tyhjänlupaajiksi. Retoriikallaan lehti pyrkii syömään puolueiden 

uskottavuuden kansan silmissä. 

2.3 Maatalouspolitiikka – raaka maaseudun tappolinja 

Heti vuoden 1966 eduskuntavaalien jälkeen kolme suurta vanhaa puoluetta 

vaalilupaustensa vastaisesti omaksui yhdessä oikeiston kanssa perhe- ja 

pienviljelmien raa’an tappolinjan. Siksi Paasion ja Koiviston hallitukset 

yksimielisesti eivät ole myöskään myöntäneet uusia varoja uudis- ja 

kivenraivauspalkkioita varten.160   

 

Suomen Uutisten retoriikka on kovinta maaseutua koskevissa kiistakysymyksissä. 

Maatalouspolitiikassa yleistyvät tappamiseen liittyvät termit kuten ”lehmäntappopuolue” ja 

”maaseudun tappolinja”. Ei ole sattumaa, että kielenkäyttö oli kovinta maataloudesta 

puhuttaessa. Rakennemuutoksessa suurin hätä kohdistui maaseudulle, jossa sodanjälkeen 

syntynyt suuri ikäluokka alkoi tulla työelämään. Suurin osa ikäluokasta asui maaseudulla, 
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sillä asutustoiminnan ohjenuorana oli ollut veteraanien kiinnittäminen maahan. 

Toimeliaisuuden uskottiin rauhoittavan sodasta palaneita veteraaneja.161  

 

1950-luvulta lähtien oli selvää, ettei maatalous voinut työllistää suurta ikäluokkaa. 

Maataloustuotteiden ylituotanto alkoi olla ongelma, jota pahensi vientiongelmat 

Eurooppaan. Eurooppa sai maataloustuotannon toisen maailmansodan jälkeen toimimaan 

ja Suomen tuotteet jäivät EEC-alueella tullien taakse. Suomessa oli myös selvää, ettei tiloja 

voitu enää pilkkoa jälkeläisille. Viljely oli jo keskittynyt pientiloille.162 

 

Lehti syyttää maanviljelijöiden ongelmista hallituspolitiikkaa.163 Lehden mukaan 

hallituspuolueilla ja oikeistolla on käynnissä ”hyökkäys” pien- ja perheviljelijöitä kohtaan. 

”Hyökkäyssuunnitelma” pitää sisällään 100 000 viljelmän tuhoamisen viiden vuoden sisällä, 

minkä vuoksi ”ryöstöverotus” on kohdistettu maaseudulle. Pahin esimerkki 

ryöstöverotuksesta on uusi tuloverolaki, jolla maanviljelijöitä verotetaan todellisten tulojen 

mukaan.164 Myös voi- ja viljavuoret ovat tietoisesti synnytettyjä165. 

 

Hallituspuolueiden maatalouden tehostamissuunnitelmia lehti pitää irrationaalisena, sillä 

niissä ei tarkastella maan taloutta kokonaisuutena. Lehti vertaa Suomen tilannetta Ruotsiin, 

jossa on työvoimapula. Suomessa sen sijaan on puutetta työstä, ja maatalouden 

rationalisointi lisää työttömien määrää. Tämän hallitus tekee sen vuoksi, että vapaa 

talonpoika on kollektivismin ja pakkoyhteiskunnan esteenä.166 

 

Suomen Uutisten vertailu Ruotsiin on mielenkiintoinen, sillä ajatukset maatalouden 

rationalisoinnista tulivat länsinaapurista. Ruotsissa oli kannustettu maaltamuuttoa 

talouskasvun nimissä 1950-luvulta lähtien. Samalla maataloustuotantoa rationalisointiin 

muun muassa tilakokoja kasvattamalla, jotta tilojen tuottavuus kasvaisi. Yleisenä 

tavoitteena oli sama tulotaso maataloudessa ja teollisuudessa työskentelevien kesken. 

Toimet pistivät vauhtia maan rakennemuutokseen, sillä maataloudessa työskentelevien 

määrä putosi parissakymmenessä vuodessa 20:sta viiteen prosenttiin.167 
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Suomessa erityisesti sosialidemokraatit saivat vaikutteita ruotsalaisten rationalisointi-

ajatuksista. Puolue omaksui lähes sellaisenaan Tukholman kauppakorkeakoulun professorin 

Erik Dahménin selvityksen, jonka Suomen Pankki oli häneltä tilannut. Selvityksessä 

todettiin, että suomalainen maatalous- ja työllisyyspolitiikka olivat keskeisimpiä 

talouskasvun hidastajia. Kansalaisten pitäminen kiinni maaseudulla hidasti ihmisten 

liikkumista tuottavammille aloille.168 Suomen Uutiset ei kuitenkaan nosta Ruotsia esiin 

vaikutteiden takia. Sen sijaan lehti kerää puolueelle irtopisteitä vertaamalla maiden 

työllisyystilanteita keskenään, vaikka työvoimapula oli saatu länsinaapurissa aikaan SMP:n 

ohjelman vastaisella politiikalla.  

 

Ruotsalaisen Dahménin selvitys antoi Suomen Uutisille ja SMP:lle retorisia aseita 

käyttöönsä, koska raportti vaikutti kansarintamahallituksen politiikkaan. Ensimmäisenä 

hallitusvuonna pellonraivausta ei enää tuettu, asutustoiminnasta leikattiin 30 prosenttia 

määrärahoja edelliseen vuoteen verrattuna ja maatalouden tukeminen väheni hieman.169  

 

Kansanrintamahallituksen politiikan muutos oli suuri myös ajatuksen tasolla. Kun aiemmin 

kehitysaluepolitiikassa oli korostettu tasapuolisuutta, nyt talouskasvu oli tärkein politiikkaa 

määrittävä tekijä. Nämä kaksi asiaa olivat toistensa vastakohdat, sillä talouskasvua syntyi 

vain, jos ihmiset muuttivat maaseudulta työskentelemään tuottavammille aloille.170 

Suomen Uutiset tarttuu taitavasti hallituspolitiikan muutokseen, sillä se kehystää 

palstoillaan politiikan muutoksen ajatuksella ”hyökkäyssuunnitelmasta”. Osa tätä 

suunnitelmaa ovat muun muassa verotuksen muutos ja teurastuspalkkiot. Lehti haastaa 

myös hallituksen puhuman ”rationalisoinnin” ”hyökkäyssuunnitelma-ajatuksellaan”. 

 

Hallituksen ratkaisut edesauttoivat sitä, että rakennemuutos lähti Suomessa liikkeelle lähes 

hallitsemattomana. Suomen nettomuuttotappio oli 1950—1970 yli 200 000 ihmistä, joista 

lähes puolet toteutui vuosina 1970 ja 1971. Samalla Suomen väkiluku väheni muuton 

suurina vuosina. Toiselle hallituspuolueelle Keskustapuolueelle alkoi maakunnista tulvia 

kirjeitä, joissa lueteltiin asutuskeskuksiin muuttoa kiihdyttäviä toimia. Kalajokilaaksosta 

lähetetyssä kirjeessä uutta politiikkaa pidettiin ”kodeista savustamisena”.171 Kirje osoittaa, 
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että Suomen Uutisten tulkintakehyksellä ”hyökkäyksestä” oli kaikupohjaa maaseudulla. 

”Kodeista savustamista” ei tapahdu ilman savustajaa eli hyökkääjää. 

 

Suomen Uutisten palstoilta ei ilmene SMP:n oma selkeä linja maatalouspolitiikassa, vaikka 

lehti hyökkää muita puolueita vastaan. Toisaalta se kannattaa maanviljelijöiden tukemista 

mutta myös elinkeinojen monipuolistamista maaseudulla teollistamalla. Poliittinen avaruus 

kuitenkin hahmottui elinkeinopolitiikan osalta 1960-luvun lopussa kahden mallin kautta. 

Joko teollistamiseen oli laitettava lisää resursseja tai maataloutta oli tuettava yhä 

enemmän, sillä suuri sukupolvi kasvoi maaseudulla työikäiseksi. Jälkimmäistä vaihtoehtoa 

pidettiin yleisesti lyhytnäköisenä politiikkana, vaikka se olisi ollut poliittisesti helppo 

ratkaisu.172 SMP ei kuitenkaan tehnyt valintaa vaihtoehtojen välillä, vaan tarjosi kansalle 

sekä teollistamista että maaseudun tukemista entiseen malliin. 

 

Suomen Uutiset toistaa SMP:n näkemystä maatalouspolitiikasta. Lehden mukaan 

maanviljelijöille on annettava raivauspalkkioita ja rahaa tilojensa kehittämiseen. Myös 

maanviljelijöiden tulotasoa on pyrittävä nostamaan, sillä se laahaa palkansaajien tulojen 

jäljessä. Muuten jatkuu maaseudun autioituminen ja köyhtyminen.173 Konkreettisina 

ehdotuksina lehti esittää pienviljelijöiden verojen nostamisen estämistä ja voin 

kuluttajahintojen laskemista. Tämä ruokkii voin kulutusta, ja vähentää tuontimargariinin 

ostamista.174 

 

Lehti asettaa margariinin ja voin kulutuksen vastakkain sekä syyttää margariinin tuontia 

voin heikosta myynnistä. Lehti ei käsittele vastakkainasettelua pelkästään maanviljelijän 

näkökulmasta, vaan julkaisee tieteellisiä juttuja voin puolesta. Jutussa todetaan, että 

margariinin puolella on mahtavia tahoja sekä politiikassa että mainostajina. Sen vuoksi 

margariinin vastaisia juttuja ei julkaista muissa julkaisukanavissa.175 Tosin muut lehdet 

julkaisivat kriittisiä juttuja margariinin tuotannosta.176 Suomen Uutisten jutussa väitetään 

margariinien sisältäneen bensiiniä ”bakteerien ja epäpuhtauksien hävittämiseksi”, eivätkä 
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tieteelliset faktat tue margariinin terveellisyyttä. Sen sijaan maalaisjärki kertoo, että voi on 

ihmisille paremmaksi.177 

 

Mielenkiintoista Suomen Uutisten margariiniretoriikassa on se, että se poikkeaa täysin 

lehden muista kirjoituksista. Lehti hyökkää ”tieteellisillä todisteilla” margariinin kimppuun. 

Erityisesti lehti kiinnittää huomiota margariinin raaka-aineisiin, jotka olivat tapetilla 1960- ja 

70-luvuilla. Keskusteluun vaikutti ennen kaikkea Uuden kuvalehden julkaisema juttu, jossa 

arveltiin kansainvälisen Unilever-konsernin käyttävän sekä Elon että Paasivaaran tehtaalla 

ala-arvoista rasvaa tuotteissaan. Jutussa julkaistiin hyvin vahvat todisteet siitä, että osa 

rasvasta oli peräisin eläimien raadoista ja teurasjätteistä, jotka eivät kelvanneet 

ihmisravinnoksi.178 Skandaali oli tuhoisa margariinikaupalle, sillä myynti putosi puoleen 

kahdessa vuodessa. Vasta vuonna 1968 margariinin myynti palasi kohua edeltävälle tasolle, 

mutta mielikuva tuotteesta pysyi pitkään vastenmielisenä.179 Rasvakirjoittelu muodostaa 

poikkeuksen Suomen Uutisten kirjoittelussa, jossa poliittisiin kysymyksiin tartuttiin suoraan 

ja julistavasti. Margariinin kohuhistoria tuotti pohjan, jonka päälle Suomen Uutisten oli hyvä 

rakentaa argumentointiansa, sillä kyseenalaistamalla margariinien raaka-aineet se vetosi 

äänestäjiin ja samalla edisti omia poliittisia tavoitteitaan. 

 

Suomen Uutiset arvioi synkästi maaseudun tulevaisuutta. Lehti toteaa, ettei hallitus ole 

valmis tukemaan suomalaista tuotantoa, ja että luvassa on vielä lisää tuotantorajoituksia. 

Rajoitukset syövät paitsi maanviljelijöiden toimeentulomahdollisuuksia, mutta myös 

viljelijöiden eläke-etuja.180 Tätä politiikkaa lehti nimittää ”raa’aksi tappolinjaksi”.181 

Hallituksen hyökkäyssuunnitelmalta voi suojautua ainoastaan äänestämällä SMP:tä. 

 

Politiikan sektoreista Suomen Uutisten tiukkasävyisin retoriikka kohdistuu 

kansanrintamahallituksen maatalouspolitiikkaan, eikä se ole ihme. Suurin hätä 

rakennemuutoksen aikana oli maaseudulla, jossa suuri ikäluokka kasvoi työikäiseksi. 

Suomen Uutiset syyttää maaseudun ongelmista kansanrintamahallitusta, joka hyökkää 

pienviljelijöitä vastaan. Hyökkäävällä retoriikalla oli kaikupohjaa maaseudulla, sillä 

vasemmistoenemmistöisen hallituksen politiikka kiristi pienviljelijöiden elinoloja. Samalla 
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elinolot kiristyivät ylituotannon takia, eikä pienviljelijöiden katkeroitumista vähentänyt 

teollisuustyöväestön ”prosenttikorotukset”.  

 

Mielenkiintoinen poikkeus lehden retoriikassa kohdistuu voihin ja margariineihin. 

Puoluelehti keskittyy poliittisen julistamisen sijaan ”tieteellisten väitteiden” julkaisemiseen 

margariinien raaka-aineista. Poikkeus selittyy aikalaiskeskustelulla, jossa edelleen vaikutti 

1960-luvun alkupuolella julkaistu paljastusjuttu margariinien tuottamisesta. Uusi Kuvalehti 

paljasti, että Unilever-konserni oli käyttänyt muun muassa eläinraadoista puristettua rasvaa 

margariinien raaka-aineena. 

2.4 Talouspolitiikka – ainoa vaihtoehto 

Kahtena viimeisenä eduskuntakautena on Suomen kansa saanut tutustua 

rahan mahdin politiikkaan ja yksilön omistusturvaa vieroksuvan 

kollektivismin päämääriin…kansallamme yli puoluerajojen on paha maku 

suussa. Kummankaan poliittisen suuntauksen jatkaminen ei saa kansalta 

todellista tukea..182 

 

Suomen Uutiset kirjoittaa, että eduskuntavaalit käydään Suomen poliittisesta järjestelmästä 

– siirrytäänkö sosialistiseen järjestelmään vai ei? Talouspolitiikkaa käsittelevissä 

artikkeleissa korostuu SMP:n ideologinen linjaus – puolue toimii sosialismia ja kapitalismia 

vastaan. Lehti esittää SMP:n ainoana vaihtoehtona, joka säilyttää Suomen 

talousjärjestelmän nykyisen kaltaisena. Oikeisto eli kokoomus vie Suomen kohti yksityisten 

monopolien järjestelmää ja vasemmisto taas sosialismiin. SMP ajaa ainoana pienien ja 

keskisuurten yritysten asiaa. Tätä linjaa kannattaa lehden mukaan myös kansa.183 

 

Keskustapuolueen lehti sijoittaa vasemmistoon, sillä se ajaa vallan keskittämistä. Yhtenä 

vanhoista puolueista sitä ”hallitsevat puoluetukirahojen ja puoluemonopolilain avulla 

menneisyyden sisärenkaat”. Keskustapuolueen tukeminen on terveen kehityksen 

vastaista.184 Todisteena tästä lehti raportoi Helsingin yliopistossa käydyn vaalikeskustelun, 

jossa puolueen jäsen esitti omistusoikeuden poistamista. Juttu varoittaa siitä, että ryhmä 

70185 ottaa vaalien jälkeen vallan Keskustapuolueessa, eivätkä puheenvuorot 
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omistusoikeudesta jää sen jälkeen pelkästään Keskisuomalaiseen osakuntaan.186 Vaikka 

ryhmä 70:n ulostulot herättivät huomiota, ryhmittymä ei tavoitellut puolueessa valtaa. 

Ryhmä pyrki ajatushautomona muuttamaan puolueen toimintaa sisältä.187 Lehti luo 

tietoisesti uhkakuvaa siitä, että Keskustapuolue siirtyy vaalien jälkeen tavoittelemaan 

kollektivismia. 

 

SMP:llä oli tarve vallata retoriikassaan poliittinen keskusta ja Santeri Alkion aate. Keskeistä 

tässä tehtävässä oli työntää Keskustapuolue joko vasempaan tai oikeaan laitaan ja ajan 

vasemmistolainen ilmapiiri tarjosi enemmän eväitä sijoittaa Keskustapuolue vasemmistoon. 

K-linjan nousu Keskustapuolueen johtoon kertoi siitä, että vasemmistolaiset ajatukset 

valtasivat alaa puolueessa. K-linja ajoi pienviljelijöiden asiaa, kehitysalueiden 

elinkeinorakenteen monipuolistamista valtion tukemalla teollisuudella ja ulkopolitiikan 

ensisijaisuutta suhteessa sisäpolitiikkaan. Toinen oppositiopuolue kokoomus antoi tukea 

lehden ajatuksille vasemmistolaisesta Keskustapuolueesta, sillä se nimitti Urho Kekkosen 

valtiollista teollistamisajattelua ”hiipiväksi sosialismiksi”.188 

 

Poliittiseen keskustaan oli kuitenkin tunkua. Paitsi että kaikkien ohjelmamuutokset tekivät 

puolueista yhä enemmän yleispuolueita, Keskustapuolueen pääideologi Johannes 

Virolainen puhui ”kolmannesta tiestä”, joka tarkoitti politiikkaa sosialismin ja 

markkinatalouden välissä. Käytännössä Virolainen tarkoitti puheillaan, että 

Keskustapuolueen tuli ottaa ohjenuorakseen ”valvotun markkinatalouden” toteuttaminen. 

Ajatus sai kannatusta puolueessa, eikä siitä kiistelty. Sen sijaan puolueessa käytiin kiistaa 

siitä, tuliko puolueen painottaa politiikassaan maataloutta vai teollisuutta. Puolue päätyi 

pitämään maanviljelyä tukijalkana ja antamaan tukea pienteollisuuden synnylle 

maaseudulla.189 SMP:n vaatimukset eivät eronneet paljoa Keskustapuolueen ajatuksista. 

Myös se kannatti valtion interventiota, jotta pienviljelijöiden elämä maaseudulla olisi 

mahdollista. Samalla se kannatti maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistamista 

teollisuudella.190 

 

                                                                                                                                                                     
puolueen sisällä. Perustajajäsenet olivat puolueen sisäisellä kartalla vasemmalla ja lähellä Kekkosta. 
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Suomalaiset puolueet olivat poliittiseen keskustaan pyrkimisellä osa kansainvälistä ilmiötä. 

1960- ja 70-luvuilla maailmalla ja Suomessa luokkakiinnittyminen puoleisiin väheni ja syntyi 

uusi äänestäjäkunta – liikkuvat äänestäjät. Puolueet pyrkivät vetoamaan yhä enemmän 

liikkuviin äänestäjiin, sillä heidän äänillään puolueiden oli mahdollista saada lisäkannatusta. 

Parhaiten liikkuviin äänestäjiin pystyi vaikuttamaan maltillisilla mielipiteillä, sillä ne 

vetosivat mielipidetutkimusten mukaan laajempiin kansankerroksiin. Toisena keinona oli 

vallata toisten asemia politiikassa.191 SMP käytti molempia keinoja. Puolue asettautui 

poliittiseen keskustaan ja se yritti vierittää Keskustapuoluetta pois asemastaan. Samalla 

puolueen mielipiteet esimerkiksi maatalouspolitiikasta olivat maltillisia, sillä se halusi jatkaa 

vallalla ollutta maatalouspolitiikkaa. Populistipuolueen SMP yritti enemminkin torjua SDP:n 

uudistusintoa talous- ja maatalouspolitiikassa. 

 

Suomen Uutiset pyrkii osoittamaan myös talouspoliittisilla asiakysymyksillä, että keskusta 

edustaa poliittista vasemmistoa. Se muistuttaa uutisoinnissa, että verot ovat nousseet 

kansanrintamahallituksen aikana.  Lehti myös kertoo, mistä veroista valtio sai eniten 

tuottoja. Eniten tuotti kunnallisvero, jonka jälkeen eniten rahaa julkiselle taloudelle rahaa 

toivat liikevaihto-, tulo- ja omaisuusvero. Verokertymässä korostuu siis kunnallisvero, joka 

on tasavero.192 Verojen nousua lehti ei katso hyvällä, sillä suurin osa niistä johtuu 

virkamiesten ja poliitikkojen tuhlailusta. Verotuksen linja on myös muuttunut 

epäoikeudenmukaiseksi, sillä se koskee yhä enemmän pienituloisia. Suuryritykset ja –

tuloiset sen sijaan saavat helpotuksia verotuksessa. ”Vanhat puolueet” ajavat yhtä aikaa 

sekä monopolien etua että uhkaavat tehdä Suomesta sosialistisen järjestelmän.193 Pahinta 

sosialistisen järjestelmän luonnissa on se, että se tehdään oikeistolaisella veropolitiikalla. 

Hallitus suosii tasaveroja. 

 

Lehti syyttää työmarkkinajärjestelmää tuloerojen kasvattamisesta, sillä 

”prosenttikorotuslinja” unohtavat työehtosopimusten ulkopuolella olevat ihmiset. Osaksi 

sen vuoksi lehti ajaa vähimmäispalkkalakia. Lehti myös muistuttaa puolueen vaatimuksesta, 

jolla alle 300 markan tulot tulisivat verovapaiksi. Samalla lehti asettaa pienituloisten 

verovähennyksen vastakkain teollisuudelle myönnettyjen verohelpotusten kanssa.194 Kyse 

on lehden mukaan hallituksen arvovallinnasta ihmisten ja yritysten välillä. Tosin Suomen 
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Uutiset jättää kertomatta sen, että yritysten verohuojennuksilla pyrittiin vaikuttamaan 

niiden sijoittumiseen kehitysalueille. Yritykset itse pitivät verohuojennuksia tehokkaana 

keinona.195 Suomen Uutiset ei pureudu kirjoittelussaan tuloerojen todelliseen syyhyn. 

Tuloerojen kasvamisen syynä oli maaseudun tuottavuuden laskeminen, mikä oli yleisessä 

tietoudessa aina 1950-luvun lopulta lähtien. Jotta tilat voisivat antaa omistajilleen elantoa, 

niiden kokoja tulisi kasvattaa. Maatalouden ongelmat ja ratkaisumallit tiedostettiin 

yleisesti.196 

 

Osittain kritiikki ”prosenttikorotuslinjaa” eli työmarkkinajärjestelmää kohtaan kohdistuu 

Maataloustuottajien keskusliittoon (MTK), joka neuvotteli tuottajahinnoista 1960- ja 1970-

luvuilla. MTK oli Keskustapuolueen miehittämä keskusjärjestö, jonka jäsenistöstä lähes 70 

prosenttia omisti puolueen jäsenkirjan.197 Suomen Uutisten kritiikki ei kuitenkaan 

perustunut MTK:n jäsenistön kokoonpanoon, vaan ”prosenttikorotuslinjaan”, joka 

puolueen mukaan suurensi tuloeroja kansalaisten välillä. Kritiikkiä MTK:n neuvottelulinjaan 

esitettiin myös järjestön sisällä, jossa pienviljelijät halusivat valtion tukipaketteja viljelijöille. 

Suurviljelijät ja MTK:n johto hakivat neuvotteluista sen sijaan hintatason nostamista.198  

 

Paitsi että MTK:n jäsenet arvostelivat neuvottelutaktiikkaa he myös kritisoivat 

työmarkkinajärjestelmää. Lähes puolet jäsenistöstä ajatteli, että järjestelmä toimii heikosti 

tai hyvin heikosti. Jäsenistö antoi kritiikkiä erityisesti maatalouden verotuskysymysten ja 

sosiaaliturvan unohtamisesta. Tämän lisäksi yli puolet MTK:n jäsenistöstä allekirjoitti SMP:n 

väitteen, että palkkapolitiikka eriarvoistaa kansalaisia ja yli kolmannes piti MTK:n 

edunvalvontaa epäonnistuneena.199 Suomen Uutiset ja SMP onnistuivat siis kiinnittämään 

huomiota maanviljelijöitä huolettaneeseen aiheeseen, jossa työmarkkinajärjestelmä näytti 

ruokkivan tuloeroja kansalaisten välillä Suomessa. Vennamo meni muistelmissaan Suomen 

Uutisia pidemmälle, sillä hän syytti MTK:ta maaseudun väen ajamisesta asutuskeskuksiin200. 

 

Suomen Uutiset tarttui teemaan hetkellä, jolloin palkansaajajärjestöjen ja –liittojen valta 

kasvoi Suomessa. Järjestöistä alkoi tulla kiinteä osa suomalaista poliittista järjestelmää ja 

Suomea alettiin kutsua korporatiiviseksi yhteiskunnaksi. Työmarkkinajärjestöille oli 

palkkaratkaisun lisäksi annettu lainsäädännöllistä valtaa ja sen järjestöjen edustus 
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valtiollisissa vaikutuskanavissa jatkoi kasvuaan myös 1970-luvulla.201 Vennamon mukaan 

korporatiivisessa rakenteessa kapitalismi ja sosialismi lyövät kättä yhteen, eikä se sopinut 

yhteen maatalouden kanssa. Hänen mukaansa maatalouden tuli perustua pienviljelylle, ja 

viljelijöiden toimeentuloa autettaisiin sivuelinkeinoilla.202 

 

Lehti syyttää myös ”vakauttamislinjaa” pienituloisten unohtamisesta.203 

”Vakauttamislinjalla” puoluelehti viittaa Suomen talouspolitiikkaan, jossa valtiontalouden 

keskiössä aina 1980-luvulle asti olivat inflaation ja palkkojen suitseminen sekä 

kassatasapaino. Alijäämää ei haluttu tasapainottaa velalla tai keskuspankin 

setelirahoituksella. Sen sijaan finanssipolitiikassa korostettiin talouskasvua ja 

rakennemuutosta, jolloin politiikan arvioinnin keskiöön nousivat kustannus-, kannattavuus- 

ja hintakilpailukykytekijät. Suomen talouspolitiikka oli 1950- ja 60-luvuilla keynesiläinen 

suhdannepolitiikan vastakohta ja tässä suhteessa se erosi lähes kaikista Länsi-Euroopan 

valtioista ja Yhdysvalloista. Suomessa valtio ei reagoinut laskusuhdanteisiin elvytyksellä ja 

noususuhdanteisiin velan takaisin maksulla.204 

 

Suomen Uutiset osuu oikeaan, kun se arvostelee hallituksen ”vakauttamispolitiikka” 

työttömien unohtamisesta. Suomen finanssi- ja rahapolitiikassa korostettiin 1960- ja 70-

luvuilla muun muassa kilpailukykyä ja valtiontalouden tasapainoa suhteessa työttömyyden 

hoitoon. Valtiota ei nähty edes finanssipoliittisena toimijana, vaan sen tuli sopeutua 

kansantaloudellisiin suhdanneheilahteluihin. Kansalaisten mielessä politiikasta tuli erityisen 

epäsuosittu, kun hallitus toteutti vaalien alla lähes 40 prosentin devalvaation, jolla leikattiin 

kuluttajien ostovoimaa ja parannettiin hintakilpailukykyä.205 

 

Suomen Uutiset haastaa retoriikassaan yleisen näkemyksen siitä, millaista finanssipolitiikkaa 

Suomessa tulisi harjoittaa. Puolue kannattaa minimaalisia tuloeroja ja täystyöllisyyttä, kun 

hallitus toteutti finanssipolitiikkaa, jonka keskiössä olivat talouskasvu ja budjettikuri. Eri asia 

on, kuinka tietoista ja äänestäjiin vetoavaa retoriikkaa tämä oli. Sen sijaan näkyvämpi 

arvostelun kohde oli työmarkkinajärjestelmä, jota puoluelehti syyttää tuloerojen 

kasvattamisesta. Siinä lehti on väärässä, sillä tulopoliittiset kokonaisratkaisut alkoivat 

tasoittaa palkkaeroja. Sen sijaan tuloerojen syynä oli tuottavuuserojen kasvu teollisuudessa 

                                                           
201

 Borg 1980, 16, 24. 
202

 Vennamo 1970, 23; Vennamo 1989, 264—265. 
203

 ”Pienituloisille leveämpi leipä”, 11.2.1970. 
204

 Bergholm 2012, 234, Pekkarinen-Vartiainen 1995, 133—136. 156, 162—163. 
205

 Bergholm 2012, 171, Pekkarinen-Vartiainen 1995, 139—140, 144. 



 

52 

 

ja maataloudessa, johon lehti ei näytä keksivän omia lääkkeitä. Puoluelehden mukaan 

pienviljelyllä voitiin jatkaa tulevaisuudessa. 

 

Muita puolueita lehti syytti siitä, että ajoivat talouspolitiikallaan vallan keskittämistä joko 

valtiolle tai yksityisille monopoleille. Suomen Uutisten mukaan vaaleissa äänestettiin siitä, 

ajautuuko Suomi kohti sosialismia vai kapitalismia. Kansalla oli yksi mahdollisuus 

pelastukseen, sillä SMP ajoi ihmisten asiaa poliittisessa keskustassa. SMP ei kuitenkaan ollut 

ainoa puolue, joka hamusi itselleen monopoliasemaa poliittisessa keskustassa. Esimerkiksi 

Keskustapuolueen pääideologi Johannes Virolainen puhui ”kolmannesta tiestä”. Tämä 

johtui siitä, että liikkuviin äänestäjiin voitiin vedota paremmin maltillisilla mielipiteillä kuin 

ideologisilla linjauksilla. Kaikki eduskuntapuolueet pyrkivätkin lähemmäs poliittista 

keskustaa. SMP oli kuitenkin ainoa, joka pyrki työntämään puolueita sieltä pois. Suomen 

Uutisten kirjoituksissa nousee esiin kuva, jossa Keskustapuolue on vasemmalla. Puolue 

pyrkii asettumaan Keskustapuolueen tilalle. 

2.5 Aluepolitiikka – työpaikat ihmisten lähelle 

Maaseudulle on ohjattava yritystoimintaa työpaikkojen luomiseksi 

perinteelliseltä elinkeinoista vapautuvalle työvoimalle. On muistettava, että 

luopuminen maatalouselinkeinoista ei ole samaa kuin luopuminen 

maaseudusta. Maaseudun autioittamiseen ei ole millään maalla varaa.206 

 

Aluepoliittisessa kirjoittelussa Suomen Uutiset on huolissaan kehitysalueista, joiden asemaa 

tulisi parantaa kahdella eri tavalla. Investoimalla lisää rahaa alueille ja kehittämällä uudet 

kehitysaluelait. Nykyisiä kehitysaluelakeja puolue pitää tehottomina, mutta se ei esitä omaa 

vaihtoehtoaan laille. Puoluelehti edellyttää tehokkaan lain tutkimista.207 Kritiikki lakeja 

kohtaan nivoutuu päivänpolitiikkaan. Kansanrintamahallitus uusi kehitysaluelait vuoden 

1969 lopussa, eivätkä ne noudattaneet SMP:n aluepoliittista mallia. Laissa korostui ajatus 

talouskasvusta alueellisen tasa-arvoajattelun kustannuksella.208 

 

Yleisenä linjana SMP:llä lehden mukaan on, että investoinnit infrastruktuurin on aloitettava 

syrjäseuduilta, ja myöhemmin on edettävä kasvukeskuksiin. Lehti kannattaa alueellisten 

keskusten perustamista, jotta kaikki syrjäseutujen asukkaat eivät valuisi muutamiin 

väestökeskittymiin. Nykyiset väestökeskukset tuottavat Suomen Uutisten mukaan tappiota 
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Suomelle ja siksi väestökeskuskuntien ylärajaksi tulisi asettaa 40 000 asukasta.209 Lehden 

väitteet ovat osittain ristiriidassa hallituksen selvitysten ja linjausten kanssa. Hallituksen 500 

teollisuusyritykselle tekemässä kyselyssä selvisi, että vain neljä prosenttia yrityksistä piti alle 

7 000 asukkaan kuntia sopivana paikkana sijoittaa yritystoimintaa. Paikkakunnan 

vähimmäiskokona pidettiin 20 000 asukkaan rajapyykkiä ja ihanneasukasmäärä oli yli 

20 000. Hallitus piti kyselyn tuloksia vahvana luottamuslauseena ”kasvukeskuslinjalle”.210 

 

Hallituksen teettämät selvitykset olivat taustalla, kun hallitus sääti uudet kehitysaluelait 

vuonna 1969. Lakien perusajatuksena oli keskittää elinkeinotoiminta useisiin 

kasvukeskuksiin. Lain painotus oli kova paikka Keskustapuolueelle, joka kannatti 

kasvukeskusajattelun sijasta tasapuolista kehitysaluepolitiikkaa. Lait ottivat nyt huomioon 

sen, että työvoimatarpeen maaseudulla arveltiin laskevan tulevaisuudessa. Valtio halusi 

siksi auttaa ammatinvaihdossa kehittämällä ammattikoulutusta ja työnvälitystä. Vaikka 

hallitus myönsi maaltamuuton tosiasiaksi, se halusi ohjata elinkeinotoimintaa 

kehitysalueille helpottamalla alueen yritysten luotonsaantia ja antamalla niille 

verohuojennuksia. Ainoa kiista eduskunnassa käytiin siitä, mitkä alueet luettiin 

kehitysalueisiin. Käsittelyssä alueita laajennettiin koskemaan suurta osaa Suomea, jolloin 

apu ei kohdistunut alikehittyneimmille alueille.211 

 

Suomen Uutiset kiinnittää aluepoliittisissa kirjoituksissaan huomiota Pohjois-Suomen lisäksi 

Itä-Suomeen. SMP:n tuleva puoluesihteeri Urpo Leppänen kirjoittaa, että molempien 

alueiden ongelmat ovat samantyyppisiä. Ongelmina Leppänen pitää alueilla työikäisen 

väestön muuttoa pois, luonnonvarojen riistoa, yksipuolista elinkeinorakennetta, matalaa 

tulotasoa ja koulutustasoa sekä kuntien taloudellisia vaikeuksia. Leppänen vaatii 

valtiojohtoisia toimia, jotta kehitysalueiden elinkeinorakennetta saadaan 

monipuolistettua.212 

 

Kaikki eduskuntapuolueet allekirjoittivat Suomen Uutisten ja SMP:n analyysin 

kehitysalueiden ongelmista ja toimenpiteistä – alueiden elinkeinorakennetta oli 

monipuolistettava. Siitä, miten alueiden elinkeinoja kehitetään, oli riitaa. Puolueet 

kiistelivät siitä, tuliko alueita kehittää tasapuolisesti vai pitikö toimet keskittää 
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maakuntakeskuksiin. Entä tuliko valtion ottaa kehittämisessä keskeinen vastuu vai tuliko 

vastuuta siirtää yksityiselle elinkeinotoiminnalle ja miten maataloutta tuli tukea 

ylimenokauden aikana? Kiistakysymysten ratkominen puolestaan jarrutti oleellisesti 

Suomen kehittämistä teollisuusyhteiskunnaksi.213 

 

Kansanrintamahallituksen toimia Leppänen suomii kylmän kapitalistisiksi, sillä työväestö 

muuttaa työn perässä eikä päinvastoin. Alueilla olisi potentiaalia, sillä siellä sijaitsevat sekä 

luonnonvarat että työvoimareserviä. Luonnonvarojen jalostamista muualla Suomessa 

Leppänen pitää moraalisesti arveluttavana, sillä se viittaa imperialistiseen toimintaan. 

Mikäli aluepolitiikkaa halutaan muutosta, vaaleissa tulee äänestää SMP:tä. 

Keskustapuolueelta löytyy ehdokkaita, jotka puhuvat samojen asioiden puolesta, mutta 

Leppäsen mielestä heillä ei ole puolueessa valtaa. Valta puolueessa on mennyt Ryhmä 

70:lle ja eteläsuomalaisille suurmaanviljelijöille.214 

 

Urpo Leppäsen kirjoitus osoittaa, ettei Suomen Uutisten ja SMP:n retoriikka ollut 

johdonmukaista. Suomen Uutisten kirjoittelun sisäisen logiikan mukaan sekä Ryhmä 70 että 

suurmaanomistajat eivät voineet olla yhtä aikaa vallassa puolueessa, sillä lehden 

retoriikassa ryhmät asettuivat vastakkaisiin poliittisiin laitoihin. Ryhmä 70 oli sijoitettu 

äärivasemmalle, kun taas suurmaanomistajat edustivat rahanvaltaa. Molempien valta-

asema olisi tarkoittanut, että Keskustapuolueessa olisivat olleet vallassa vastakkaiset 

poliittiset linjat yhtä aikaa. Epäloogisuus selittyy tavoitteiden loogisuudella, sillä molemmilla 

argumenteilla puolue pyrki vetoamaan kehitysalueiden pienviljelijöihin. Kehitysalueilla 

”sosialisteilla” ja ”rahavallan edustajilla” oli vähän kannatusta ja vetovoimaa. 

 

Sosialistien ja rahavallan edustajien puristuksessa SMP näyttäytyy lähes messiaanisena 

liikkeenä, joka ainoastaan voi vapauttaa kehitysalueet. Kristillisen retoriikan käyttö 

aluepolitiikassa ei ole ihme, sillä LAURA PARKKISEN mukaan etenkin Pohjanmaa, Pohjois-

Karjala ja –Savo olivat uskonnollisia alueita, joihin SMP vetosi herännäisellä retoriikalla. 

Puolueen retoriikka toimi samalla logiikalla kuin körttiläinen teologia, jossa köyhyys ja 

kurjuus ovat normaaleja olotiloja. Näistä voidaan selvitä ainoastaan armon avulla, joka 

puolueen retoriikassa tarkoitti SMP:tä. Parannuksen avaimet olivat kuitenkin seurakunnalla 
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eli kansalla, jonka tuli äänestää puoluetta.215 Sama logiikka toistuu Suomen Uutisten 

muissakin kirjoituksissa. 

 

Veikko Vennamo pitää keskustelua kehitysalueista ja niiden laista hallituspuolueiden 

propagandana. Asia nostettiin Vennamon mukaan esille juuri ennen eduskuntavaaleja, mikä 

kertoo kaiken oleellisen.216 Tehostaakseen retoriikkaansa hallituksen tekopyhyydestä 

Suomen Uutiset asettaa kehitysmaat ja –alueet vastakkain. ”Maamme valtaa pitävät 

tuhlaavat hirmuisia rahamääriä ja matkustelevat estottomasti ulkomailla sekä tukevat 

suuren maailman kehitysalueita, mutta kun on kyse pienistä rahamääristä Pohjois-Suomen 

ja vaikeuksissa olevan oman kansamme hyväksi, niin tällöin löytyy aina esteitä ja muka 

rahapula.” Lehden mukaan Lappi autioituu, mikäli suuret puolueet eivät muuta nopeasti 

linjaansa.217 

 

Suomen Uutisten sanoma meni alueilla läpi. Kuopion lääni ja Pohjois-Karjala olivat puolueen 

tärkeimpiä kannatusalueita, eikä tilanne muuttunut vuoden 1970 eduskuntavaaleissa.218 

Vaaleissa SMP nosti kannatusta eniten näiden läänien vaalipiireissä ja esimerkiksi SMP:stä 

tuli Pohjois-Karjalan suurin puolue 23,4 prosentin kannatuksella.219 Osaltaan kannatuksen 

kasvun takana oli muutos kansanrintamahallituksen kehitysaluepolitiikassa. Kun aiemmat 

hallituksen olivat pyrkineet pitämään väestön maaseudulla jatkamalla asutustoimintaa ja 

tukipolitiikkaa, vasemmistoenemmistöisen eduskunnan aikana panostettiin entistä 

enemmän kasvukeskuksiin ja teollisuuteen. Maaltamuuttoa edistävät toimet johtivat siihen, 

että rakennemuutos lähti liikkeelle hallitsemattomasti. Työttömyys alkoi nousta, vaikka 

siirtolaisuus Ruotsiin kiihtyi. Siirtolaisuuden huippuvuodet nähtiinkin 1970-luvun kahtena 

ensimmäisenä vuotena, jolloin yli 80 000 suomalaista muutti Ruotsiin. Muuttoliikkeen 

vuoksi Suomessa asukasluku väheni.220 

 

Suomen Uutiset kritisoi kansanrintamahallituksen aluepoliittisia toimia, sillä se ei kehittänyt 

tarpeeksi tehokkaita kehitysaluelakeja tai investoinut tarpeeksi rahaa alueille. Lehti ei 

kuitenkaan esittänyt omaa malliansa laille, vaan edellytti sen tutkimista. Tämä oli viisasta 

retoriikkaa, sillä liian tarkka määrittely esimerkiksi kehitysalueista olisi vieraannuttanut osan 

puolueen äänestäjistä. Kehitysalueilla määriteltiin muun muassa halvempi verokohtelu 
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alueen yrityksille. Puoluelehden aluepoliittisten kirjoitusten linja erosi kuitenkin 

hallituspolitiikasta, sillä se ehdotti muun muassa 40 000 asukkaan ylärajaa kunnille. Tällä se 

halusi korostaa olevansa syrjäseutujen puolella. Puoluelehti toisti samaa sanomaa 

vaatimuksellaan, että työpaikat tuli viedä syrjäseuduille. Hallituksen toimia lehti luonnehti 

”kylmän kapitalistisiksi”, sillä ne innostuvat kehitysalueista vasta vaalien alla. Ainoastaan 

SMP oli kiinnostunut alueista ja se pystyi pelastamaan ne vallan keskittäjiltä. 

2.6 Elinkeinopolitiikka – työttömyys siivotaan kolmessa kuukaudessa 

… hallitus on yrittänyt näitä rikkaiden veronhelpotuksia salata kansalta, 

mutta hallitus itse lakiesityksessään totesi 10 miljoonan nykymarkan 

verotulojen menetyksen. Tähän kolmella suurella vanhalla puolueella oli kyllä 

varaa, mutta kun tuli kysymys jostain pienestä määrärahasta todella 

tarvitsevalle…niin tällöin ei muka ollut rahaa.221 

 

Elinkeinopoliittisessa linjassaan Suomen Uutiset korostaa pienien ja keskisuurien yrittäjien 

etua. Pienille yrittäjille on saatava samat veroedut kuin suurteollisuudelle ja lainojen 

saamisesta on tultava halvempaa pienille yrityksille. Tämä tapahtuu muun muassa valtion 

varoista annettavilla lainoilla.222 

 

Suomen Uutisten ja SMP:n linja ei eroa juurikaan Keskustapuolueesta, joka vuoden 1966 

eduskuntavaalikamppailussa ajoi teollisuuden sijoittamista lähelle raaka-aineita ja ihmisiä. 

Vaaliohjelmassa korostetaan myös pienyrittäjyyttä, jonka puolesta puolue oli puhunut jo 

pitkään. Vaaliohjelman taustalla oli kommunistien kannatuksen patoaminen. Puolueet 

kilpailivat pienviljelijöiden äänistä, jotka olivat huolissaan toimeentulostaan. Kummallakaan 

puolueella ei ollut varaa julistaa heidän etujen vastaisesta poliittista sanomaa.223 

 

Vuoden 1970 eduskuntavaaleissa Keskustapuolueen tilanne muuttui. Puolue ei enää 

kamppaillut pienviljelijöiden äänistä ainoastaan kommunistien kanssa, sillä SMP oli nyt 

vakavampi haastaja kuin edellisten vaalien aikana. SMP muistutti äänestäjiä 

kansanrintamahallituksen elinkeinopolitiikasta. Kansanrintamahallitus oli aktiivisesti pannut 

alulle maataloudessa tuotannon supistamisia.224 Keskustapuolueen ja muiden 
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hallituspuolueiden tilannetta vaikeutti myös se, että työttömyys nousi vaalien alla. Osaltaan 

työttömyyden kasvuun vaikuttivat kansanrintahallituksen toimet, joilla kannustettiin 

maaltamuuttoon ja pientilojen jättämiseen. 

 

Vaikeasta tilanteesta vaadittiin tilille ennen kaikkea Keskustapuoluetta, eivätkä vaatimukset 

olleet täysin vailla pohjaa. Puolue oli johtavassa asemassa Suomen politiikassa aina 1950-

luvulta aina 1970-luvulle saakka. Keskeisin syy rakennemuutoksen hallitsemattomaan 

käynnistymiseen oli pitkään jatkunut toraisa politiikka. Kaikki puolueet tunnustivat 

kehitysalueiden ongelmat, mutta puolueet eivät löytäneet yhteistä linjaa ongelmien 

hoitamiseen.225 Toraisuuden syynä oli kiihkeä kamppailu äänistä ja vallasta, jossa jokainen 

vaati omaa linjaansa.226  

 

Puolueiden riidoilla oli myös ulkopoliittinen ulottuvuus. Fagerholmin III hallitus muodosti 

vuonna 1958 uskottavan hallitusohjelman rakennemuutoksen haltuun saamiseksi. Hallitus 

joutui kuitenkin eroamaan Neuvostoliiton sisä- ja ulkopoliittisen painostuksen vuoksi, sillä 

valtioneuvoston kokoonpano ei miellyttänyt Suomen itäistä naapuria. Yöpakkaskriisin 

jälkeen hallitukset muodostettiin ensisijaisesti ulkopoliittisin perustein, jolloin sisäpoliittisiin 

erimielisyyksiin kiinnitettiin vähemmän huomiota. Tämän jälkeen hallitukset eivät saaneet 

muodostettua yhteistä elinkeinopoliittista linjaa. Elinkeinopolitiikka ja puolueiden ohjelmat 

nähtiin enemmän tapana vedota äänestäjiin, jolloin elinkeinojen monipuolistamiseen ei 

kiinnitetty huomiota.227 

 

Vaikka SMP:n elinkeinopoliittinen linjaus ei ollut omaperäinen ja se olisi jatkanut 

kansanrintamaa edeltävien hallitusten harjoittamaa politiikka, puolueen pää-

äänenkannattaja toteaa sen työllistävän työttömiä. Puolue uskoo, että pieniä ja keskisuuria 

yrittäjiä tukemalla saadaan työllistettyä työttömiä tehokkaammin ja halvemmalla kuin 

suurteollisuuden avulla. Puoluelehti lupaa, että näillä lääkkeillä työttömyys poistuu 

kolmessa kuukaudessa.228 Suomen Uutiset ja SMP sortuvat samaan sudenkuoppaan kuin 

muutkin puolueet. Puoluelehti pyrki vetoamaan kirjoittelullaan äänestäjiin, eikä se pyrkinyt 

reagoimaan rakennemuutokseen. Tästä kertoo se, ettei puolue eikä puoluelehti tunnusta 

ylituotantoa todelliseksi ongelmaksi. 
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Suomen Uutiset antaa ymmärtää, että hallituspuolueet haluavat tietoisesti pitää 

työttömyyden korkeana. Sen vuoksi työttömien määrän on annettu kolminkertaistua ja 

samalla SDP on rikkonut vaalilupauksen, jossa se lupasi luoda 160 000 uutta työpaikkaa.229 

Lehti ei tosin kerro, mikä muiden puolueiden motiivi tähän on.  

 

Suomen Uutiset pyrkii osoittamaan, että SMP:n elinkeinopoliittiset linjaukset olivat 

ylivoimaisia verrattuna muihin puolueisiin. Se takasi täystyöllisyyden kolmessa 

kuukaudessa. Kuitenkaan lehden sanoma ei kestä kriittistä tarkastelua, sillä SMP:n 

linjaukset eivät olleet omaperäisiä ja puolue sotkeutui samaan ongelmaan kuin muutkin 

eduskuntapuolueet menneisyydessä. Ne pyrkivät enemminkin vetoamaan äänestäjiin kuin 

ratkaisemaan elinkeinorakenteen muutoksesta johtuvia ongelmia. Tällä kertaa 

vetoomuksilla oli hedelmällinen maaperä, sillä Keskustapuolue oli joutunut hallituksessa 

sopeutumaan kansanrintaman elinkeinopolitiikkaan. 

2.7 Asuntopolitiikka – omakotitalojen puolella 

Asunnontuotantovarat on ohjattu yhä enemmän rahamiehille, gryndereille ja 

vuokra-asuntojen rakentamiseen, koska omistusasunnot ovat epäsuosiossa. 

Nykyinen suuntaus haluaa antaa rahamiesten keinotella asunnoilla niin, että 

Suomen kansa tulee jopa kotikysymyksessä yhä enemmän riippuvaiseksi 

valtiosta ja kunnista ja näin yhä nöyremmäksi.230 

 

Asuntopolitiikassa korostuu Suomen Uutisten linja omakotitalojen puolustajana, sillä se 

nostaa esiin puolueen vaatimuksen lainojen saamisen helpottamisesta. Lainojen avulla 

kansalaiset voivat rakentaa itselleen omakotitalon. Lehti nostaa esille myös kohtuuttomat 

vuokrat, jotka johtuvat sen mukaan hidastuneesta asuntotuotannosta. Tästä lehti syyttää 

hallituksen aikaansaamattomuutta ja SDP:tä vaalilupauksiensa pettämisestä. SDP lupasi 

edellisessä eduskuntavaaleissa vuonna 1966 kaksinkertaistaa asuntojen tuotannon.231 

Erityisen surkeaksi hallituksen toiminnan tekee se, että markkamääräisesti valtio on 

panostanut asuntotuotantoon enemmän kuin yksikään aikaisempi hallitus. Silti tuotanto on 
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hidastunut. Lehti kirjoittaakin, että ”jos tällainen tulos ei ole täydellistä epäonnistumista, 

niin ei mikään”.232 

 

Asuntorakentaminen oli merkittävä poliittinen kysymys 1960- ja 1970-luvuilla, sillä 

vuosikymmenet laukaisivat maaltamuuton ja kaupungistumisen. Esimerkiksi Espoon 

väestömäärä kasvoi vuosien 1960 ja 2000 välisenä aikana yli 270 prosentilla. Muuttoliike 

näkyi myös rakentamisessa – valmista piti syntyä ja nopeasti.233 Lehtiartikkeleiksi puettu 

huoli rakennustahdista näytti, että SMP hamusi myös kaupunkilaisten ääniä. Peruslinja 

puolueella on kuitenkin tuttu. Puolue haluaa tukea omakotitalo asumista, koska se liittyy 

olennaisesti maaseudun elämäntapaan. Puolue linjasi vielä vuoden 1970 vaalien alla, että 

maaseudun asutustoimintaa pitää jatkaa. Omakotitalot asettuivatkin kerrostaloja vastaan, 

jotka nousivat maaltamuuton takia kasvukeskuksiin. 

 

Puoluelehden retoriikalla asuntopolitiikassa antoi erityistä uskottavuutta se, että retoriikan 

suostuttelu perustui SMP:n puheenjohtajan Veikko Vennamon työskentelyyn 

maatalousministeriön asutusasiainosaston päällikkönä. Vennamo tiesi työnsä kautta, kuinka 

tärkeä asunto oli suomalaisille. Puheenjohtajan sanoma oli uskottava myös siksi, että hän 

sai työnsä kautta maineen omakotitaloasujien puolustajana.234 

 

Puolueen puheenjohtajan työhistoria antoi painoarvoa myös Suomen Uutisten syytöksille. 

Paitsi että lehti syyttää hallitusta tehottomasta asunnontuotannosta, lehti väittää myös, 

että hallitus sallii ”gryndereiden” eli rakennuttajien vievän rahat taskuunsa. Hallituksen 

yhdistäminen rakennuttajiin oli voimakas ilmaisu 1960- ja 70-luvun yhteiskunnassa. 

Grynderit edustivat kaupungistumista ja vanhan repimistä alas235. 

 

Suomen Uutiset reagoi asuntotuotantoon, sillä vaalivuonna asunnoista oli ennennäkemätön 

pula236. Tässä kysymyksessä lehti asettautuu puolueen tavoin omakotitaloasujien puolelle, 

sillä omakotitaloasuminen liittyy elämänmuotoon maaseudulla. Tosin puoluelehti 

muistuttaa myös tarpeesta rakentaa riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Vaatimus 

liittyy enemmän päivänpolitiikkaan, sillä asunnoista oli pula ja sosialidemokraatit 
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epäonnistuivat lunastamaan vaalilupauksensa asuntotuotannon kiihdyttämisestä. Erityistä 

painoarvoa Suomen Uutisten kirjoituksille toi Vennamon maine asutuspolitiikan osaajana. 

2.8 Ulkopolitiikka – alas provokaattorit ja sotakiihkoilijat 

Rakentavat voimat ovat Suomessa rehelliseltä ja tosiasialliselta pohjalta 

pyrkineet poistamaan hyvien suhteiden esteenä olevaa epäluuloa ja pelkoa. 

Mutta valitettavasti maassamme valtaapitävät ja muut mahtavat voimat 

ovat nimenomaan vaalien alla lietsoneet luottamusta nakertavaa epäluuloa 

ja pelkoa.237 

 

Ulkopolitiikka saa lehden sivuilla yllättävän vähän palstatilaa. Toisaalta tällä politiikan 

sektorilla oli 1960- ja 1970-luvulla vähemmän liikkumatilaa kuin muilla sektoreilla ja tämä 

näkyy Suomen Uutisten linjassa. Lehti yrittää vakuuttaa, että SMP edustaa Suomen virallista 

ulkopoliittista linjaa. Se haluaa säilyttää ystävälliset suhteet kaikkiin naapurivaltioihin, 

mutta ennen kaikkea Neuvostoliittoon.238 

 

Virallisen linjan kannattamiseen sisältyy piikkejä muita puolueita ja ulkopoliittisia toimijoita 

kohtaan. Lehti ei hyväksy väitettä, että Neuvostoliitto uhkaa Suomea sotilaallisesti. Tätä 

huhua ovat Suomen Uutisten mukaan levittäneet kokoomus ja Keskustapuolue. Tässä 

mielessä muut puolueet vaarantavat hyvät suhteet Neuvostoliittoon, koska ne lokaavat 

itänaapurin mainetta.239 

 

Lehti pitää myös perättömänä väitettä, ettei Neuvostoliitto hyväksy SMP:tä luotettavaksi 

kumppaniksi. Tätä ovat esittäneet lehden mukaan Keskustapuolue ja ulkoministeri Ahti 

Karjalainen, jotka pyrkivät monopolisoimaan ulkopolitiikan hoidon itselleen. Huhujen 

levittämistä lehti nimittää mustamaalaamiseksi, jolla Keskustapuolue pyrkii kiristämään 

äänestäjiä. Mikäli ääni ei mene keskustan laariin, suhteet Neuvostoliittoon vaarantuvat. 

Samaa taktiikkaa käyttävät myös muut hallituspuolueet ja sitä lehti pitää ”moraalisena 

maanpetoksena”. Kiristäjiä lehti nimittää ”hämärämiehiksi”, jotka ajavat kansan 

kustannuksella henkilökohtaisia etujaan.240 
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JUHANI SUOMI ei allekirjoita lehden välittämää todellisuutta ulkopolitiikasta. SUOMEN 

mukaan Neuvostoliitto piti SMP:tä fasistisena puolueena, eikä se luottanut siihen 1960- ja 

70-luvuilla. Sen vuoksi SMP:n oli yhtä vaikea päästä hallitukseen kuin kokoomuksenkin. 

Tämä tuli näkyviin myös vuoden 1970 hallitusneuvotteluissa, jolloin Neuvostoliiton tiukassa 

ohjauksessa ollut SKP torppasi puolueen hallitushaaveet vaalivoitosta huolimatta.241  

Vennamo ja Suomen Uutiset yrittivät kääntää tappion voitoksi syyttämällä 

Neuvostosuhteiden takuupuolueeksi leimautunutta keskustaa suhteiden vaarantamisesta ja 

tällä se yritti vedota äänestäjiin. Samalla Vennamo käänsi ulkopoliittisen epäluotettavuuden 

voitoksi, sillä kyse oli hämärämiesten hyökkäyksestä. 

  

Suomen Uutiset ei pidä kokoomusta luotettavana ulkopoliittisena toimijana, sillä oikeisto 

nakertaa luottamuksen naapurisuhteissa. Yksilöiden ja puoluepoliittiset etujen tulisi väistyä, 

koska niiden varassa ei voi harjoittaa kestävää ulkopolitiikkaa. Tämä on myös kansan etu, 

sillä kansalaiset haluavat rauhallisia ja luottamuksellisia suhteita Neuvostoliittoon.242 Tahot, 

jotka nakertavat Neuvostoliiton ja Suomen välisiä suhteita, rikkovat siten myös kansan 

tahtoa. Tämä on taitavaa retoriikkaa puolueelta, joka itse lukeutui Neuvostoliiton mielestä 

epäluotettavaksi. Retoriikan mukaan ainoaksi luotettavaksi ulkopoliittiseksi edustajaksi 

osoittautuu SMP, sillä kaikki muut nakertavat suhteita naapurimaihin. 

 

Ulkopoliittisista asioista myös pohjoismainen vapaakauppaliitto -hanke (Nordek) ja 

Euroopan yhteisö (EEC) nousevat lehtien palstoilla esille. SMP kannattaa Suomen liittymistä 

pohjoismaiseen talousliittoon, mutta vastustaa EEC-jäsenyyttä. EEC lehden mukaan 

vaarantaa Suomen puolueettomuuden, koska osa järjestön jäsenmaista kuuluu Natoon. Sen 

sijaan lehti antaa tuen Nordekille, sillä se takaa liikkuvuuden työntekijöille ja laajemmat 

markkinat suomalaisille tuotteille.243 Suomen Uutisten palstoilla SMP näyttäytyy 

ulkopoliittisilla linjauksillaan maltilliselta puolueelta. Radikaalia sen sijaan on se, että puolue 

on lehden mukaan ainoa luotettava toimija ulkopolitiikassa. 

 

Liittymishanke Nordekiin saa osakseen myös kritiikkiä. Lehti väittää, että keskustalainen 

ulkoministeri Ahti Karjalainen pelaa poliittisia pelejä omaan taskuunsa 

liittymisneuvotteluissa. Pelailu on lehden mukaan johtanut tempoilevaan ulkopolitiikan 

hoitamiseen, mikä on melkein romuttanut koko Nordek-hankkeen. Suomen Uutisten 
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mukaan Keskustapuolue haluaa allekirjoittaa sopimuksen vasta seuraavassa hallituksessa, 

johon se uumoilee itselleen pääministerin paikkaa.244 

 

JUHANI SUOMEN mukaan pääministeri Mauno Koiviston sooloilu oli syynä hankkeen 

viivästymiseen. Koivisto meni muiden pohjoismaisten pääministerien lailla suosittamaan 

keväällä 1968 Nordekia, vaikka hän ei ollut informoinut asiasta hallitusta ja Kekkosta. 

Julkisuuteen syntyi kuva, että Suomea oltiin viemässä pohjoismaiseen talousliittoon, johon 

hallituksessa suhtauduttiin skeptisesti. Hankkeesta ei ollut ehditty puhua Neuvostoliitolle, 

joka vastusti liittymistä. Suomen itänaapuri ajatteli, että liitosta muodostuu puolueellinen, 

kun osa jäsenmaista haki jäseneksi EEC:hen. EEC:n Rooman sopimus puolestaan edellytti 

liittoutumista. Neuvostoliiton painostus lopulta taivutti Koiviston ja hallitus päätti muutama 

päivä vaalien jälkeen olla allekirjoittamatta liittymissopimusta ”tässä vaiheessa”.245 

 

Julkisuudessa taisteltiin, onko liittymisen viivästymisen syy Koivistossa vai Karjalaisessa.246 

Mielenkiintoista on se, että Suomen Uutiset pitää yksipuolisesti syyllisenä Karjalaista ja 

Keskustapuoluetta. Vaikka SMP retoriikassaan pyrki erottautumaan kaikista puolueista, 

Keskustapuolueen vahva asema ulko- ja sisäpolitiikassa mitä ilmeisimmin sai lehden 

valitsemaan vastustajansa. Myös taistelu samoista äänestäjistä ja poliittisesta keskustasta 

vaikuttivat asiaan. Valinnalla vahvistettiin kuvaa Keskustapuolueesta vasemmistolaisena 

toimijana. 

 

Huomattavaa myös on se, että Suomen Uutiset ja SMP suhtautuivat läntiseen integraatioon 

myönteisesti. Puoluelehti halusi viedä Suomen Nordekiin, mutta EEC:n katsottiin 

vaarantavan Suomen puolueettomuuden. Lehti saattoi piiloutua puolueettomuussanan 

taakse, vaikka kysymyksessä todennäköisesti oli Neuvostoliiton pelko. Sen sijaan suhteiden 

ei katsottu vaarantuvan, jos Suomi liittyy Nordekiin. Puolue halusi hivuttaa Suomen 

läntiseen kehitykseen mukaan, jotta se ei jäisi vapaakauppa-alueiden ulkopuolelle. Puolue 

piti integraatiota mahdollisuutena. 

 

Suomen Uutiset antaa vähän tilaa ulkopolitiikalle ja se osaltaan johtuu siitä, että tällä 

politiikan sektorilla oli vähemmän liikkumatilaa kuin muilla sektoreilla. Toisaalta 

ulkopolitiikka ei koskettanut äänestäjiä yhtä paljon kuin esimerkiksi sosiaalipolitiikka. 
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Lehden palstoilla todetaan, että SMP kannattaa virallista ulkopoliittista linjaa. Tosin 

virallinen linja sisältää SMP:llä piikkejä muita puolueita kohtaan. Lehti syyttää erityisesti 

Keskustapuoluetta ulkopoliittisten suhteiden monopolisoimisesta, vaikka vain SMP:llä on 

mahdollisuus säilyttää ystävälliset suhteet Neuvostoliittoon. Ristiriita on selitettävissä sillä, 

että muiden puolueiden ”hämärämiehet” pyrkivät rikkomaan luotettavat suhteet 

Neuvostoliittoon ja Neuvostoliiton luottamuksen SMP:hen. 

2.9 Vaalien ennakointia 

Uuden puolueiden monopolilain perusteella ovat kansanedustajat 

riippuvaisia puolueistaan ja niiden napin painajia. Kansaa ei haluta, eikä 

uskalleta puolustaa. Näin tulee jatkumaan myös maaliskuun 1970 jälkeen, 

jos vanhat puolueet saavat kansalta kannatuksen.247 

 

Suomen Uutisissa vaalit näkyvät monella muullakin tavalla kuin eri politiikan sektoreihin 

liittyvinä vaatimuksina tai hyökkäyksinä. Lehdessä kirjoitetaan SMP:n historiasta, hyökätään 

poliitikkojen väärinkäytöksien kimppuun ja vaaditaan maahan lisää demokratiaa. 

 

”Sen vuoksi on aihetta näin vaalin alla ja kun puolueeseemme on liittynyt paljon uusia 

jäseniä, jotka eivät historiaamme, eikä poliittisia tapahtumia puolueemme olemassa olon 

ajalta kenties riittävästi tunne, hiukan muistella menneitä..”.248 Suomen Uutiset haluaa 

määritellä puolueen historian ja aseman poliittisessa kartassa vedotakseen äänestäjiin. 

 

Historiassa asettuvat vastakkain SMP ja Keskustapuolue. SMP syntyy maalaisliiton sisäisestä 

pienviljelijäfraktiosta, joka lehden mukaan piti sisällään puolueen enemmistön. Eroaminen 

puolueesta kulminoituu Nivalan puoluekokoukseen vuonna 1956, jossa pieniviljelijöitä 

edustanut Veikko Vennamo häviää puheenjohtajavaalin ”suurisäntien” V.J Sukselaiselle.249 

Tappio johtui lehden mukaan pienviljelijöiden ylimielisyydestä, sillä he luulivat voittavansa 

äänestyksen ylivoimaisesti. Suurisännät puolestaan kokosivat voimat ylivoimaisen 

vastavoiman edessä. ”Ja niinhän siinä kävi, että suurviljelijäsiipi voitti..”. Meni muutama 

vuosi ennen kuin puolue perustettiin, sillä ristiriidat muuttuivat vasta ajan myötä 

kestämättömiksi Keskustapuolueessa. Kun puolue perustettiin, puheenjohtajaksi valittiin 

yksimielisesti Veikko Vennamo.250 Lehti asettaa historiassaan vastakkain suurmaanomistajat 

                                                           
247

 ”Suuryhtiöitä suositaan – Kansa pannaan verolle”, (art.) SU 29.1.1970. 
248

 Mökin Matti, ”SMP:n poliittista historiaa I”, (art.) SU 19.2.1970. 
249

 Mökin Matti, ”SMP:n poliittista historiaa I”, (art.) SU 19.2.1970. 
250

 Mökin Matti, ”SMP:n poliittista historiaa I”, (art.) 19.2.1970. 



 

64 

 

ja pienviljelijät. Kun SMP samaistuu pienviljelijöihin, Keskustapuolue taas edustaa 

suurmaanviljelijöitä. Vastakkainasettelu voidaan rinnastaa ajatukseen kansan etujen 

ajamisesta, sillä suurmaanomistajat edustivat ”rahan valtaa”. Rahan vallan –retoriikka oli 

tosin ristiriidassa puolueen muun sanoman kanssa. Yleensä Keskustapuolue sijoitetaan 

Suomen Uutisten retoriikassa vasemmistoon. 

 

Suomen Uutisten puoluehistoria valitsee menneisyydestä mieleiset ainesosaset. 

Keskustapuolueessa oli olemassa vastakkainasettelu pienviljelijöiden ja suurmaanomistajien 

välillä. Kuitenkin Vennamo menetti puheenjohtajamahdollisuutensa oman toimintansa 

takia. Hän linnoittautui yhä enemmän Keskustapuolueessa oppositioon, kun hän putosi 

ensimmäisestä Kekkosen nimittämästä hallituksesta pois. Jo tätä ennen hän oli 

valtionvarainministerinä suututtanut hallitustovereita olemalla epälojaali. Vennamo hävisi 

puheenjohtajakamppailun murskalukemin 627–101 Sukselaiselle.251  

 

Lehden artikkelit kuvaavat puolueen alkua vilkkaaksi toiminnaksi. Paikallisjaostoja syntyi 

nopeasti ja hetkessä piirijärjestöille oli tarvetta. Ensimmäisiä vaatimattomia vaalituloksia 

lehti selittää puoluekoneistonsa kokemattomuudella.252 Vaikka Veikko Vennamo ei päässyt 

ensimmäisellä yrittämällä eduskuntaan, Suomen Uutisten mukaan peruskannattajat eivät 

jättäneet puoluettaan. Vuoden 1968 presidentinvaalit ja samaisen vuoden kunnallisvaalit 

näyttivät lisäksi, että ”köyhä kansa” löysi SMP:n.253 

 

SMP hyökkää myös virkamiesten ja ”vanhojen puolueiden” kimppuun. Lehden eri 

numeroissa toistuu useasti sama juttu eduskunnan väärinkäytöksestä. Jutun mukaan 17 

miljoonaan markkaa on kavallettu eduskunnalta Suomen Pankille. Syylliseksi tapauksesta on 

leimattu eduskunnan entinen taloudenhoitaja, joka on saanut ”ymmärtämättömän 

paperin”. Vaikka puolue ja lehti ovat asiasta pitäneet melua, ”vanhat puolueet” eivät ole 

tutkineet tapausta tarkemmin. Tämä osoittaa, etteivät kansalaiset ole tasavertaisia lain 

edessä.254 

 

Osansa hyökkäyksestä saavat myös eduskuntapuolueiden yksittäiset edustajat. Esimerkiksi 

lehti väittää, että Pekka Pekkarinen on käyttänyt eduskunnan lentolippuja väärin. ”Niillä on 
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lennellyt naisväki”. Lehti väittää myös, että Keskustapuolueen kansanedustajaehdokas Eero 

Honkinen on aiemmin rikkonut vaalilakia, kun hän on saanut potilaat äänestämään itseään 

kesken vaalitoimituksen.255 Väärinkäytössyytöksillä on tärkeä funktio oppositiopuolueille. 

Opposition on kiinnitettävä huomiota muutoksen tarpeeseen, johon yleensä liittyy 

vaatimus uudesta suunnasta.256 Korruptoitunut poliittinen järjestelmä ja yksittäisten 

edustajien väärinkäytökset alleviivaavat muutoksen tarvetta. Samalla puolue kasvattaa 

uskottavuutta, kun se viestii väärinkäytöksistä. Oppositiopuolueen on oltava uskottava 

äänestäjien silmissä, jotta he voivat luovuttaa vallan puolueelle. Tästä on hyvin pitkälti kyse 

SMP:n antielitistisessä asenteessa. SMP pelastaa kansan rötösteltäviltä herroilta.   

 

Suomen Uutisten mukaan kansan mitta on tullut täyteen, sillä vasemmistopuolueet yhdessä 

kokoomuksen kanssa ovat pettäneet sitä liian kauan. Tämä näkyy puolueen mukaan myös 

kannatusmittauksissa. Puolue ennustaa itselleen merkittävää kannatuksen nousua, joka ei 

tule jäämään mittauksien tasolle. Niiden mittaama kymmenen prosentin kannatus 

”pahasti” alimitoittaa todellista tilannetta.257 

 

Lehti valmistautuu vaaleihin kertomalla puolueen historiasta. Historialla lehti haluaa 

välittää äänestäjille tiedon, mitä asioita puolue edustaa ja millainen puolue on. Tarinan 

keskiössä ole historiallinen tarkkuus, sillä se suunnataan äänestäjille. Historiallaan lehti 

pyrkii erottautumaan Keskustapuolueesta, jota lehden mukaan hallitsee 

”suurmaanviljelijät” eli rahan valta. Tämä on ristiriidassa puolueen muun retoriikan kanssa. 

Siinä Keskustapuolue esitetään johdonmukaisesti vasemmistopuolueena. Puolueen historia 

onkin kertomus siitä, kuinka köyhä kansa löytää puolueen. Vaalien alla puolue ennustaa, 

että nyt eletään historiallisia hetkiä. Kansan mitta on täysi, sillä äänestäjät ovat kyllästyneet 

”vanhojen puolueiden” petollisuuteen. 
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3 SMP JÄÄ OULULAISLEHTIEN UUTISARVOTUKSESSA JALKOIHIN 

3.1 SMP jää taistolaisuutisoinnin varjoon Kalevassa 

Kaleva kirjoittaa SMP:stä niin paljon kuin sen on pakko ennen vaaleja. Puolueeseen 

kohdistunut kirjoittelu jakaantuu kolmeen osaan. Eniten tilaa SMP:lle annetaan 

puoluesihteereiden kymmenosaisessa vaalitentissä. Näissä kirjoituksissa kaikkien 

eduskuntapuolueiden sihteerit ovat edustettuina. Kalevassa uutisoidaan myös Maila 

Kumpuniemen pudottamisesta ehdokaslistalta. Näiden lisäksi lehdessä tyydytään lyhyesti 

toteamaan SMP:n kannatuksen lisääntyneen vaaleissa. Eniten palstatilaa puolueista saa 

SKDL, jonka hajaantuminen enemmistöläisiin ja taistolaisiin sekä puolueen eheytysyritykset 

nousevat uutisarvotuksessa korkealle.  

 

Maila Kumpuniemen tapaus on mielenkiintoinen. Pitkään SMP:n järjestötoiminnassa 

mukana ollut Kumpuniemi pudotettiin loppumetreillä pois puolueen 

eduskuntavaaliehdokkaiden joukosta. Tästä suivaantuneena Kumpuniemi perusti oman 

valitsijamiesyhdistyksen, jonka puolue pelkäsi hajottavan puolueen ääniä. Erikoisen asiasta 

teki se, että päätöksen pudottamisesta teki SMP:n puoluehallitus eikä Oulun piiri, jolle 

päätösvalta asiassa kuului. Kaleva uutisoi aiheesta tasapuolisesti ja kirjoittaa molempien 

osapuolien näkemykset asiasta. Väitteet tapahtumista menivät ristiin. Oulun piirin mukaan 

Kumpuniemi olisi vapaaehtoisesti luopunut ehdokkuudesta, mutta Kumpuniemi torjui 

väitteen.258 

 

Kaleva uutisoi ennen Kumpuniemen tapausta, että SMP:n listalle on päässyt useita 

Vennamoa vastustavia ehdokkaita. Tämä siitäkin huolimatta, että puolue on pyrkinyt 
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patoamaan opposition ehdokkaita. Jutussa haastateltava maisteri Pekka Vanhala kertoo, 

että oppositio haluaa vaihtaa seuraavassa puoluekokouksessa puheenjohtajaa johonkin, 

joka nauttii kentän yksimielistä luottamusta. Oppositio painostaa Vennamoa uhkaamalla 

perustaa oman puolueensa.259 

 

Kaleva antaa myös palstatilaa tilanteen kärjistymiselle puolueen sisällä. Lehti uutisoi, että 

Maila Kumpuniemelle on lähetetty uhkauskirjeitä, jotka lupaavat eduskuntaehdokkaalle 

neljä päivää elinaikaa. Kirjeen mukaan uhkaus pannaan toimeen, jos Kumpuniemi ei lopeta 

puhekiertuettaan. Uutiselle on annettu vain yhden palstan verran tilaa lehdessä.260 Se on 

ihmeellistä, sillä eduskuntaehdokkaan tappouhkaus luulisi olevan iso uutinen. Varsinkin kun 

tapaus liittyy puolueen sisäisiin riitoihin.  

 

Kaleva kommentoi pääkirjoituksessa SMP:n esiintymistä Ylen vaalitentissä. Erityisesti lehti 

kiinnittää huomiota Keskustapuolueen ja SDP:n asiattomiin hyökkäyksiin Vennamoa 

kohtaan. Lehden mukaan isot puolueet vaipuvat kommenteillaan maaseudun puolueen 

tasolle, sillä ”Vennamo on tunnettu demagogisista puheistaan”. Lehti toivoo, etteivät muut 

puolueet vaivu maaseudun puolueen puheenjohtajan tasolle. Vaaleissa on kuitenkin kyse 

”tärkeistä valtakuntaa koskevista asioista”.261 Lehti erottelee puolueet kahteen kastiin, jossa 

”vanhat puolueet” näyttäytyvät kunniallisina ja SMP kansankiihottajana. Suurin pelko on, 

että muut puolueet alkavat ottaa oppia Vennamosta. 

 

SMP:n gallup-suosio ohitetaan Kalevassa miltei tyystin. Ainoat maininnat asiasta tulevat 

pääkirjoituksessa ja uutisessa, jotka petaavat vaalien tuloksia. Pääkirjoitus käy kaikki 

puolueet läpi ja pyrkii antamaan tulkinnan gallup-tutkimusten tulokselle. Kirjoituksen 

lopussa todetaan, että SMP:stä tulee vaalien suurien voittaja ja tämä on näkynyt jo useissa 

kannatusmittauksissa. Asia jää maininnan tasolle, eikä ilmiölle pyritä antamaan selitystä 

toisin kuin muiden puolueiden kannatusmuutosten kohdalla.262 

 

Puoluesihteerien tenttimisessä lehti ei tuota aktiivisesti kuvaa SMP:stä. Lehti raportoi 

sanasta sanaan puolueiden kantoja erinäisistä asioista aina maatalouspolitiikasta Nordek-

kysymykseen. SMP:lle annetaan palstatilaa, koska kaikille muillekin eduskuntapuolueille 
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annetaan.263 Mikäli maaseudun puolue olisi jätetty tentin ulkopuolelle, se olisi ollut 

aktiivista syrjintää. 

 

Lehden palstoilla SMP:stä muodostuu kuva keskenään riitelevästä puolueesta, josta muilla 

puolueilla ei ole kuin huonoa opittavaa. Lehti ei nosta esille positiivisia asioita puolueesta, 

kuten kannatuksen kasvua. Se todetaan, mutta populismin nousulle ei luoda merkityksiä, 

eikä ilmiötä selitetä. Myös negatiivisista asioista vaietaan. Esimerkiksi eduskuntaehdokkaan 

tappouhkaukseen ei tartuta, vaikka uhkaus voidaan liittää puolueen sisäiseen 

hajaannukseen. Kumpuniemen tapaus jää yhden palstan uutiseksi ja populismin tulo 70-

luvun politiikkaan vaille selitystä. 

3.2 Liitto pitää SMP:n pimennossa 

Liitto on hiljaa vaalien alla SMP:stä ja keskittyy kritisoimaan hallituskumppaneitaan. 

Osaltaan tämä selittyy edellisten vaalien tuloksilla. Vaikka SMP haastoi Keskustapuoluetta 

myös Pohjois-Suomessa, Vennamon puolueen kannatus kumpusi suurimmaksi osaksi 

Pohjois-Karjalasta ja Kuopion läänin vaalipiireistä. Veikko Vennamon menestyminen 

valitsijamiesvaalissa 1968 ei antanut viitteitä siitä, että SMP menestyisi Oulun 

vaalipiirissä.264 

 

 

 

Valitsijamiesvaalin tulos ei selitä kuitenkaan tyhjäksi sitä, miksi lehti lähes vaikeni SMP:stä. 

Lehden linja kuvastanee Keskustapuolueen vaikeuksia suhtauta uuteen populistiseen 

tekijään, joka syntyi puolueen sisällä. Aluksi emäpuolue vähätteli SMP:tä, mutta 
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presidentinvaalit 1968 teki puolueelle selväksi, ettei Vennamo katoa minnekään. Puolueen 

puheenjohtaja Johannes Virolainen puolestaan totesi, että vennamolaisuuden menestys on 

varmaa, sillä olosuhteet ruokkivat SMP:n kannatusta.265 

 

Puoluesihteeri Pekka Silvola opastikin eduskuntaryhmää kesken saman vuoden 

kunnallisvaalikampanjaa, ettei ”vaikeneminen auta”. Sen sijaan ”televisiossa on 

paljastettava hänen (Vennamo) humpuukinsa” ja ”tiedotustoimintaa on tehostettava”.266 

Asetelma on erikoinen. Liitto vaikenee SMP:stä, vaikka puoluesihteeri kannusti oikaisemaan 

vennamolaisten väitteitä. Samaan aikaan SMP haastoi sekä puolueohjelmassaan että 

Suomen Uutisten sivuilla Keskustapuoluetta maaseudun asioista ja rintamaveteraanien 

eläkkeistä. 

 

SMP:hen kohdistuvat lehtikirjoitukset jakaantuvat kahteen teemaan. Toisaalta puolueelle 

vastataan, kun maaseudun puolueen väitteet nousevat äänenkannattajan ärsytyskynnyksen 

yli. Tällöin lehti pyrkii oikomaan joko Vennamon tai Suomen Uutisten väitteitä.267 Toisaalta 

Liitto ennakoi tulevien vaalien tulosta ja lehti uumoilee SMP:lle heikkoa tulosta. Kirjoittelu 

vähättelee SMP:n kannatuksen kasvua.268 

 

Viime kunnallisvaalien perusteella vennamolaisilla olisi tässä vaalipiirissä 

kahden paikan mahdollisuus. Kunnallisvaalien jälkeinen kehitys on 

todennäköisesti vennamolaisten kannatusta vähentänyt ja vaikka 

Kumpulainen ei varsinaista äänivyöryä saisikaan, niin hänen panoksensa 

saattaa silti olla sellainen, joka romuttaa smp-läisten suurimmat toiveet.269 

 

Pääkirjoituksessaan tammikuun alussa lehti sanoo, että maan oppositio on hampaaton. 

Kirjoituksessaan lehti ei mainitse SMP:tä, vaan puhuu oikeistosta. Hampaattomaksi 

opposition tekee lehden mielestä maan suotuisa kehitys, mikä vähentää maassa 

katkeruuden aiheitta. ”…taloudellinen kehitys on ollut maassa paljon voimakkaampaa, kuin 

mitä mustamaalaukseen tottuneet oikeistolaiset ovat ennustelleet. Myös työttömyys on 

vähentynyt voimakkaasti, jos kohta kehitysmaakunnat edelleen kärsivät siitä”, lehti 

kirjoittaa. Pääkirjoitus antaa ymmärtää, ettei kokoomuksella ole asiaa hallitukseen. Tämän 
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vuoksi puolueen äänestäjäkunnan todellinen vaikuttamisen kanava on Keskustapuolue. Se 

on pystynyt tähän asti torppaamaan vasemmiston sosialisoimisyritykset.270 

 

Liiton päätoimittaja Sulo Lapola kirjoittaa Suti-nimimerkin271 takaa pääkirjoitussivun 

alakertakolumnissaan, että SMP:n vaalivalmistelut näyttävät riitojen täyttämältä touhulta. 

Hän pitää Nurmijärvellä tapahtuneen kunnanvaltuustoryhmän jakaantumista yleisenä 

ilmiönä puolueen sisällä. Hän nimittää eroamisia ”muotitaudiksi”, joka johtuu 

alkuinnostuksen jälkeisestä heräämisestä todellisuuteen. ”..yksi ja toinen huomaa 

joutuneensa väärään ryhmään.” Hän arvelee, että ilmiö vaikuttaa puolueen kannatukseen 

tulevissa eduskuntavaaleissa. Kansalaiset eivät luota hänen mukaansa epävarmuuteen.272 

 

Liitto syyttää Veikko Vennamoa ja SMP:tä kaksinaamaisuudesta ulkopoliittisessa 

keskustelussa. Pääkirjoituksessa lehti perustelee väitettään sillä, että Vennamo toisaalta 

kannattaa kaupan lisäämistä Neuvostoliiton kanssa, mutta samalla arvostelee tuontia 

itänaapurista. Tällainen suhtautuminen romuttaa lehden mukaan luottamukselliset suhteet 

Neuvostoliittoon. Lehti penää vastuullista suhtautumista ulkopolitiikkaan, joka politiikan 

sektorina eroaa sisäpolitiikasta. ”Parhaiten tällaisia vastuuntunnottomia demagogeja 

vastaan toimii äänestäjän reaktio.”273 

 

SMP:hen kohdistuneet kirjoitukset keskittyvät vaalien alusaikaan ja samalla kirjoituksen 

sävy tiukkenee. Liiton mukaan ”Poika-Vennamon” syytökset Keskustapuoluetta kohtaan 

ovat liian kovat maanviljelyn verotuksen osalta. Päätoimittajan kolumnissa lehti sanoo, ettei 

pelkästään 50 kansanedustajan voimalla saada aikaan muutosta. Sen vuoksi yhden 

puolueen syyttäminen verotuksen epäkohdista on kohtuutonta. Samaan aikaan lehti 

muistuttaa siitä, että puolue on yrittänyt saada aikaan muutoksia lakiin. Se on vain jäänyt 

kiinni vasemmistolaisten hallituspuolueiden vastustukseen. Kolumnin mukaan 

keskustalaisilta yleensä vaaditaan enemmän kuin muiden puolueiden jäseniltä.274 

 

Maatalouden tuloverotuksen muuttaminen edellisellä hallituskaudella ei kuitenkaan ollut 

Liiton mielestä ainoa valhe, jota SMP puoluelehtineen levittää keskustasta. Lehti torjuu 

Suomen Uutisten väitteet, että 25 000 rintamaveteraanin eläkehakemukset olisivat hylätty. 
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Ilmoittaminen on lykätty vaalien jälkeiseen aikaan, jotta päätös ei vaikuttaisi vaalien 

lopputulokseen. Tämän lisäksi Suomen Uutiset väittää, että vastaava ministeri Emil 

Partanen olisi paennut paikalta, kun Vennamo kyseli eläkehakemusten perään 

eduskunnassa. Väite on Liiton mukaan valhe. Tosiasiassa ministeri on vastannut 

kysymykseen eduskunnassa, eikä ensimmäistäkään hakemusta ole hylätty. Myöntämisiä on 

siirretty vain vuoden 1970 puolelle, kun rahaa eläkkeiden maksamiseen on enemmän.275 

 

Väitteet eläkehakemusten hylkäämisestä ei ole lehden mukaan SMP:n ensimmäinen valhe. 

Valheiden määrää lehti kuvaa sanalla ”tolkuton”. Sen vuoksi kaikkia väitteitä ei kannata 

lähteä oikomaan. Sen sijaan parempana keinona se pitää pistotarkastuksia, jotka selvittävät 

lehden väitteiden tason. Lehden mukaan Vennamo luottaa siihen, että osa valheista 

uskotaan. Samalla lehti rinnastaa Vennamon Adolf Hitleriin, sillä hän käyttää samoja keinoja 

kuin ”eräs yhden miehen puolue” Saksassa muutama vuosikymmen sitten.276 

 

Viittaus Adolf Hitleriin on osoitus Keskustapuolueen kovasta kielenkäytöstä, eikä se 

puolueessa jäänyt pelkästään äänenkannattajan letkautuksiksi. Puoluesihteeri Pekka Silvola 

sanoi vuoden 1968 presidentinvaalien jälkeen, että Vennamo ”on ottanut oppia Hitleristä ja 

Göbbelsistä: varo pieniä valheita, mutta laske suuria julkisuuteen”.277 Kova kielenkäyttö ja 

hiljaisuus ovat saman asian kääntöpuolia. Sekä puoluejohto että lehti pelkäsivät Vennamon 

nousua ja ne pyrkivät pysäyttämään SMP:n kannatuksen kasvun maakunnissa. Tavoitteen 

saavuttamiseksi käytettiin sekä vaikenemista että kovaa kieltä.  

 

Vaalikamppailua Liitto pitää laimeimpana sitten toisen maailmansodan. Päätoimittaja 

Lapola sanoo kamppailun laimeuden syyksi sen, ettei asialistalla ole ihmisiä koskettavia 

aiheita. Myös hallituksen laajapohjaisuus ja opposition hajanaisuus ovat osasyynä siihen, 

ettei oppositio ole saanut ääntään kuuluviin. Lehti kuitenkin myöntää, että pinnan alla 

kuohuu. Lehden mukaan vasemmistopuolueiden sisällä on paljon tyytymättömyyttä, sillä 

hallitusvastuu on tuonut paljon velvoitteita. Lehti uskoo, että vastuu tulee näkymään SDP:n 

äänimäärässä.278 
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Vaaleja ennen äänenkannattaja pitää Keskustapuolueen mahdollisuuksia hyvinä. Merkkinä 

lehti pitää sitä, että vastustajien hyökkäykset puoluetta kohtaan ovat lisääntyneet.279 

Päätavoitteena on se, että vasemmistoenemmistö saadaan nujerrettua eduskunnassa. 

”Vennamolaisille” puolue ennustaa pientä kasvua verrattuna edellisiin 

eduskuntavaaleihin.280 Lehden mielipide ei muuttunut, vaikka mielipide-ennusteet 

vahvistivat SMP:n kannatuksen nousevan merkittävästi. Lehti leimasi mielipidemittaukset 

välineiksi, joilla vaikutetaan äänestäjiin.281 

 

Liitto lähes vaikenee SMP:stä ja tähän lienee useita syitä. SMP ei uhannut puolueen 

kannatusta edellisissä vaaleissa, eikä siitä ollut tarvetta luoda vaalimenestystä suurempaa 

ilmiötä. Toisaalta lehdellä oli vaikeuksia suhtautua hajotusliikkeeseen järkevästi. Tämä 

näkyy kirjoituksissa, joissa puolueesta puhuttaessa käytetään kovaa kieltä. Silti lehti ei 

arvottanut SMP:tä kirjoitusmäärissään korkealle, vaikka puoluejohto kannusti puolueen 

jäseniä oikomaan Vennamon valheita. Lehden mukaan oli parempi oikoa yksittäisiä 

väitteitä, koska valheiden määrä on ”tolkuton”. Samalla äänestäjät voivat todeta puolueen 

väitteiden tason. Puoluelehti ei uskonut SMP:n menestykseen vaaleissa, mutta mielipide ei 

liene perustunut analyysiin tilanteesta. Todellista tilannetta kuvaa paremmin 

pomarkkulaisen puoluekokousedustajan Matti Lukkarin kiteytys Tampereen 

puoluekokouksessa 1968: ”puoluejohto tuntee Vennamo–kauhua”282. Puoluejohto ja Liitto 

eivät tienneet, miten reagoida SMP:hen. 

3.3 Pohjolan Työ hakee merkkejä SMP:n kaaoksesta 

SMP on marginaalissa Pohjolan Työn uutisoinnissa ja kirjoittelussa. Puolueen eteen kiilaavat 

kaikki eduskuntapuolueet RKP:tä lukuun ottamatta. Lehti keskittyy uutisoimaan suurimpien 

hallituspuolueiden Keskustapuolueen ja SDP:n riitoja ja nämä riidat äänenkannattaja esittää 

emäpuolueensa näkökulmasta. Tämän lisäksi palstatilaa vievät SKP:n sisäiset riidat ja 

oikeistopuolueiden viivytyspuheet korkeakoulujen hallinnonuudistusta koskevassa 

eduskuntakäsittelyssä. 

 

Kun lehti antaa palstatilaa SMP:lle, julkisuus on negatiivista. Yksi aihe nousee yli muiden, 

puoluejäsenten väliset ristiriidat. Pohjolan Työ julkaisee STT:n uutisen opposition 

muodostumisesta puolueen sisälle. Uutisen mukaan osapuolet ovat pyrkineet 
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neuvottelemaan keskenään, mutta eivät ole saaneet sopua aikaiseksi. Ainoa alue, jossa 

hajaannusta ei ole, on Pohjois-Karjala. Sielläkin puoluetta vetää puoluesihteeri Eino 

Poutiainen, jonka asemasta ei enää ole varmuutta. Puolue ei ole vastannut aihetta 

koskeviin tiedosteluihin, mikä uutisen mukaan todistaa hajaannuksen olevan tosiasia.283 

Uskoa vahvistaa uutinen, jonka mukaan 20 valtuutettua on jättänyt SMP:n ryhmän eri 

kunnissa, ja että tämä tietää vennamolaisuuden tarun loppua.284 

 

 

 

Paitsi että lehti kertoo puolueen hajaannuksesta, se leimaa puolueen ideologian 

äärioikeistolaiseksi. Todisteena tästä lehti esittää, että SMP on ”lähes kaikkialla” toiminut 

yhteistyössä kokoomuksen kanssa. Sen lisäksi Eino Poutiaisen ”eroamisen” syynä pidetään 

puolueen ajautumista äärioikeistolaisuuteen. Erityisen salakavalaksi oikeistolaisuuden 

tekee se, että Vennamo esiintyy köyhien etujen ajajana. Tosiasiassa SMP on ”eräillä 

seuduilla kokoomustakin oikeammalla”.285 

 

Pohjolan Työ viittaa kokoomuksen ja SMP:n yhteistyöhön jutussa vaalien jälkeisestä 

hallituksesta. Jutussa siteerataan silloisen puoluesihteeri Kalevi Sorsan puhetta Keuruulla. 

Sen mukaan puolue on kokoomuksen renki, joka ”viekkaudellaan ja suurilla puheilla 

houkuttelee vähävaraisia tukijoikseen”. Mikäli hallituksen muodostamisen perusteena 
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käytetään kansanvaltaisuutta ja ”oikeistolaisen ryhtiliikkeen” torjumista, SMP pitää jättää 

ulkopuolelle. Paras hallituspohja muodostuu keskustasta, SDP:stä ja SKDL:stä.286 

 

Pohjolan Työ kiinnittää oululaislehdistä vähiten huomiota SMP:hen. Kirjoitusten pohjavire 

puolueesta kirjoitettaessa on kuitenkin samanlainen eli negatiivinen, sillä lehti leimaa 

SMP:n äärioikeistolaiseksi puolueeksi, joka huijaa vähävaraisia tukemaan puoluetta. 

Samalla lehti kiinnittää huomiota orastavaan puoluehajaannukseen, jossa lehti näkee 

SMP:n lopun alkua. Pohjolan Työ ei esitä väitteilleen painavia todisteita.   

3.4 Kansan Tahto: SMP on osa oikeistoa 

Kansan Tahto eroaa muista oululaisista lehdistä, sillä SMP saa reilusti palstatilaa lehden 

kirjoittelussa. Jutuissa näkyy marxilainen ideologinen vastakkainasettelu oikeiston kanssa. 

Suurin osa muihin puolueisiin kohdistuneesta lehden kirjoittelusta kohdistuu puoluekentän 

oikeaan laitaan. Samaan joukkoon lehti lukee myös SMP:n, vaikka se ilmoittaa olevansa 

köyhien asialla. Tämä on lehden petollista toimintaa köyhiä kohtaan.287 

 

 

 

Kansan Tahdon mukaan SMP on liittoutunut oikeiston kanssa. Tästä todisteena ovat eri 

kunnanvaltuutettujen loikat erityisesti kokoomukseen. Puolueen tarkoituksena on 

heikentää vasemmiston valtaa seuraavissa eduskuntavaaleissa ja tähän puolue pyrkii 

”sanaradikalismillaan”, jonka alle peittyy puolueen todellinen luonne. Lehti syyttää 
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puoluetta myös siitä, että sen listoilla on joukko äärioikeistolaisia ehdokkaita.288 Lehti ei 

tosin mainitse, keitä nämä ehdokkaat ovat. 

 

Puolueen puheenjohtajaa Veikko Vennamoa lehti kuvailee häikäilemättömäksi 

vallankäyttäjäksi. Vennamo pudottaa ehdokaslistoilta kaikki, jotka eivät miellytä häntä. 

Toisaalta häntä pidetään loistavana taktikkona, joka osaa puhua kansalaiset pyörryksiin. 

Vaikka Vennamo on taitava, Kansan Tahto ennustaa eduskuntavaaleissa puolueelle 

tappiota. Sen mukaan puolueen todellinen luonne on paljastunut kansalaisille vuoden 1968 

presidentinvaalien jälkeen.  Puolue on kokoomuksen tukijalka.289 

 

Kansan Tahdon SMP:hen kohdistuvan kirjoittelun punaisena lankana on leimata puolue 

kokoomuksen apupuolueeksi. Tämä pyritään osoittamaan toteen raportoimalla, kuinka 

puolue on toiminut kunnanvaltuustoissa ja millaisia ehdokkaita puolueella on 

eduskuntavaaleissa. Tämän osoitetaan olevan ristiriidassa Vennamon ja puolueen 

ehdokkaiden puheiden kanssa. Puheissaan maaseudun puolueen ehdokkaat antavat 

ymmärtää olevansa radikaalisti vasemmalla.290 

 

Lehti syyttää puoluetta myös selkeän linjan puutteesta. Tämä on Kansan Tahdon mukaan 

tietoinen valinta, jolla pyritään samaan mahdollisimman moni tyytymätön äänestämään 

puoluetta. Kansan Tahto soimaa, että SMP:n ”asialinja” on yhtä kuin Vennamon 

kulloinenkin mielijohde. Kuitenkin ”tarkkasilmäiset” tietävät, että puolue on oikeistolainen, 

jonka avulla porvarit pyrkivät saamaan enemmistön seuraavissa eduskuntavaaleissa. 

Oikeistolaisuudesta on lehden mukaan monia näyttöjä. Kuten se ettei Vennamo ole 

vastustanut puolueen sijoittamista eduskunnan istuntosalissa oikealle ja se että puolue 

vastustaa myös sosialisointia. SMP on oikeistolle mielekäs väline, jonka avulla he voivat 

onkia ääniä vasemmistolta.291 

 

Mielenkiintoinen yksityiskohta kokonaiskuvassa on Kansan Tahdon uutinen kajaanilaisen 

kauppiaan Olli Tegelbergin irtisanomisista. Maaseudun puolueen valtuutettu Tegelberg 

antoi potkut kahdelle työntekijälleen, jotka vaativat uusitun työehtosopimuksen mukaisia 

palkkoja. Lehden mukaan ”köyhän kansan edustaja lähti itse puolustamaan pienipalkkaisten 
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etuja antamalla heille kylmästi, kesken työpäivän lopputilin ja jätti vielä maksamatta 

irtisanomisanomisajan palkan”.292 Uutinen toistaa samaa sanomaa kuin yleisemmät 

kannanotot. Vaikka SMP puhuu köyhän kansan puolesta, käytäntö on toista. Vennamolaiset 

irtisanovat työntekijöitään, mikäli he uskaltavat vaatia oikeuksiaan. 

 

Kirjoittelullaan Kansan Tahto käyttää hallituspuolueiden taktiikkaa, jossa tarkoituksena on 

riistää oppositiopuolueelta uskottavuus. Ilman uskottavuutta oppositiopuolueet eivät vetoa 

äänestäjiin, sillä he kaipaavat politiikkoja tai puoluetta, jonka he uskovat voivan muuttaa 

asiat paremmiksi. Puolueen uskottavuuteen voi aiheuttaa lommoja, jos sen luotettavuus, 

osaaminen, moraali tai johtajataidot asetetaan kyseenalaisiksi.293 Kansan Tahdon 

kirjoituksista piirtyy kuva, ettei puolue ole luotettava. Se ei voi yhtä aikaa olla sekä 

oikeistolainen että köyhien asialla. Samaa keinoa käyttää myös Pohjolan Työ 

kirjoituksissaan. 

 

Osaltaan ”unohdetun kansan” tarpeiden unohtamisen vuoksi SMP on hajoamassa 

liitoksistaan. Kansan Tahto ei pidäkään ihmeellisenä, että ”vuosikymmenen puolueen eteen 

raatanut.. kenttäväki napisee”. SMP on kerännyt ”kuin kärpäspaperi monenlaista pyrkyriä ja 

onnenonkijaa, joka haluaisi ratsastaa sorretun kansan selässä eduskuntaan”. Puolueen 

jäsenet olisivat halunneet Tegelbergin kaltaisten sijasta köyhän kansan edustajia 

ehdokkaiksi. Tämä ei käy, koska Vennamo haluaa itselleen lojaaleja ehdokkaita 

eduskuntavaaleihin. Nyt puolue on lehden mukaan repeilemässä pahasti liitoksistaan.294 

Lehti myös aktiivisesti uutisoi puolueen irtiotoista, joissa puolueen jäsenet ovat jättäneet 

puolueen tai valtuustoryhmän.295 

 

Kansan Tahto syyttää SMP:tä valehtelusta. Maaseudun puolueen ehdokkaat ovat 

valehdelleet vaalikentillä, että ”SKDL vastustaa pienyrittäjyyttä”. Lehti pyrkii osoittamaan, 

kuinka hallitus on lisännyt yrittäjien tukea menneellä kaudella. Lehti ei pidä valehtelua 

yksittäistapauksena, vaan ”puolue perustaa voitontoiveensa valheiden voimaan”.296 Samalla 

puolueen puheenjohtajan omat aikaansaannokset ovat lisänneet äänestäjien tuskaa. Lehti 

nostaa esille Vennamon työn ASO:n johdossa jatkosodan jälkeen. Kansan Tahdon 

haastattelema osastopäällikkö Jorma A. Hentilä sanoo, että Vennamo asutti suomalaiset 
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aivan liian pienille maatiloille ja alueille, joissa muu toimeentulo on mahdotonta. Nyt elämä 

on muuttunut maaseudulla mahdottomaksi ja Vennamo tarjoaa heille jälleen auttavaa 

kättä.297 Lehti pyrkii myös kyseenalaistamalla Vennamon osaamisen romuttamaan SMP:n 

uskottavuuden. Lehden kirjoitusten perusteella äänestäjä voi helposti vetää 

johtopäätöksen, ettei SMP puolueena ole luotettava ja osaava toimija. Sodan jälkeisessä 

asuttamisessa ei onnistuttu eivätkä luotettavat puolueet valehtele. 

 

Kansan Tahto ennakoi vaalien alla, että oikeiston ”ruuti on kastunut”. Se johtuu lehden 

mukaan siitä, ettei oikeistopuolueilla ole esittää omaa vaihtoehtoaan äänestäjille. Se on 

protestoinut hallituksen linjaa ja onnistunut siinä hyvin. Mutta sen jälkeen oikeisto on 

joutunut vaikeuksiin, sillä se ei ole esittänyt omaa vaihtoehtoansa vaalien alla.298 

 

Lehden mielestä oikeisto on hajalla vaaleissa, sillä puolueet eivät ole saaneet luotua 

vaaliliittoja. Erityisen ilahduttavana lehti pitää sitä, että vasemmiston ääniä vievät 

”vennamolaiset” ovat hajaantuneet. Tästä johtuukin, että sosialisteilla on hyvät 

mahdollisuudet säilyttää paikkansa eduskunnassa tai ehkä jopa lisätä niitä.299 Lehti leimaa 

mielipidemittaukset, jotka lupaavat SKDL:lle tappiota, epäluotettavaksi. Niiden 

epäluotettavuutta lisää se, että ne lupaavat SMP:lle kasvua.300 

 

Vaaleissa Kansan Tahdon mukaan äänestetään maan suunnasta joko oikealle tai 

vasemmalle. Mikäli oikeistopuolueet voittavat, valta ajautuu maassa pääomapiirien 

haltuun. Samalla poliittinen liittoutuminen länteen vahvistuisi, mikä loisi jännitteitä 

ulkopoliittisissa suhteissa. Vaakalaudalla ovat työntekijöiden, opiskelijoiden, 

pienviljelijöiden ja toimihenkilöiden edut. Kyse on oikeistovaaran torjumisesta, jonka 

toteutumisen voivat estää vain äänestäjät.301 Lehti uutisoi, että SKDL:n liittoneuvoston 

mukaan turvallisin vaihtoehto on jatkaa samalla hallituspohjalla kuin aiemmin. Se on 

”edistyksellisen” politiikan jatkon turva.302 

 

Kansan Tahdon kirjoittelu SMP:stä määrittelee ennen kaikkea marxilainen maailmankuva ja 

pyrkimys romuttaa puolueen uskottavuus. Marxilaisessa maailmankuvassa lehti sijoitti 

SMP:n oikeistoon ja kokoomuksen apupuolueeksi kuten myös sosialidemokraattinen 
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Pohjolan Työ. Tämä teki puolueesta petollisen, sillä se väitti olevansa köyhän puolella. Väite 

köyhien puolesta olemisessa teki puolueesta epärehellisen, mikä söi SMP:n uskottavuutta. 

Samoin puolue kyseenalaisti puolueen osaamisen, sillä puolueen puheenjohtaja Vennamo 

asutti suomalaiset sodan jälkeen liian pienille tiloille. Tämä söi Vennamolta uskottavuutta 

asiassa, jonka osaamisesta hän puoluelehdessään ylpeilee. 
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4. LEHDET HINAAVAT SMP:TÄ UUTISAGENDALLA YLÖSPÄIN 

4.1 Suomen Uutiset: SMP pudotetaan hallituksesta hämäysoperaatiolla 

SMP otti eduskuntavaaleissa merkittävän voiton, kun se sai 17 lisäpaikkaa eduskuntaan. 

Paikkamääränsä puolesta siitä tuli merkittävä vaikuttaja eduskuntaan ja vaalien suurimpana 

voittajana sillä oli suuri mandaatti astua hallitusvastuuseen. Vastuuseen puoluetta ajoi 

varsinkin Keskustapuolue, joka halusi SMP:n pois oppositiosta. Poliittisen vastuun myötä 

keskustalaiset ajattelivat puolueen kannatuksen tyrehtyvän.303 

 

Suomen Uutisten kirjoittelu vaalien jälkeen kohdistuu tasaisesti kansanrintamahallituksen 

suuriin puolueisiin SKDL:ään, SDP:hen ja Keskustapuolueeseen. Näihin puolueisiin 

kohdistetaan hyökkäävää retoriikkaa paitsi hallituspuolueina mutta myös sosialistisen 

pakkoyhteiskunnan rakentajina. Hallitusasemalla on vaikutusta kirjoitusmääriin, sillä rahan 

vallan edustajaan kokoomukseen kohdistuu merkittävästi vähemmän kirjoituksia. 

 

 

 

Hallituspuolueiden lähes identtinen esiintymismäärä palstoilla selittyy SMP:n retoriikalla. 

Suurimmat hallituspuolueet niputetaan lehden retoriikassa yhdeksi joukoksi, johon silloin 

tällöin kuuluvat apupuolueet TPSL ja RKP. Pienien hallituspuolueiden esiintymiskerrat 

lehdessä selittyvät lähes täysin kirjoituksilla, joissa arvostellaan hallitusta. Sen lisäksi TPSL:n 

esiintymiskertoja nostaa puolueen huono vaalitulos, jonka seurauksena puolue menetti 

kaikki paikkansa eduskunnassa.  

                                                           
303

 Pesonen 1972, 15—16; Laakso 1972, 405—411. 

0

10

20

30

40

50

60

Suomen Uutisten muihin puolueisiin 
kohdistunut kirjoittelu 19.3-21.5.1970 

Lähde: Suomen Uutiset



 

80 

 

Hallituspuolueiden vastainen retoriikka ei pelkästään jatku Suomen Uutisissa vaalien 

jälkeen. SMP:n vaalien jälkeen julkaisemassa Asialinjalla-teoksessa puolueen voittoa 

selitettiin hallituksen virheillä. Edellinen kansanrintamahallituksen ”vakauttamispolitiikka” 

oli puolueen mukaan epäonnistunut. Se, että valtionvarainministeri Mauno Koivisto pani 

maksutasetta, palkkoja ja hintoja tasapainoon, tiesi SMP:n mukaan sitä, että veroja 

korotettiin 10 prosentilla ja toteutettiin yli 30 prosentin devalvaatio. Kansalta otettiin 

ostovoima pois ja suuryhtiöille annettiin enemmän. Näin saatiin aikaan suurtyöttömyys.304 

 

Suomen Uutisten kirjoittelussa toistuvat samat selitykset kuin Asialinja-teoksessa. Lehden 

mukaan voitto ei tullut kuitenkaan helpolla. Muiden puolueiden harjoittamasta ”ankarasta 

vastustuksesta ja pilkasta” huolimatta kansa halusi muutosta politiikkaan. Tästä 

puoluelehden mukaan kertoo se, että äänivyöry puolueelle tuli kaikkien puoluerajojen yli. 

Lehti kirjoittaa, että SMP:llä on nyt vahva mandaatti valtaan, sillä puolue on vaalien 

”ylivoimaisesti” suurin voittaja. Puolue on myös valmis ottamaan vallan vastaan, jos hallitus 

ryhtyy ajamaan kansan etujen mukaista politiikkaa. Puoluelehden mukaan kansan etu 

tarkoittaa sitä, että kansan on saatava osansa talouskasvusta. Samalla maaseudun 

tuloverotus pitää korjata ja veroja on yleisesti alennettava. Tämä tapahtuu muun muassa 

väärinkäytöksiin puuttumalla. Myöskään rintamaveteraaneja ja invalideja ei saa unohtaa.305 

Kansa korostuu Suomen Uutisten vaalien jälkeisissä kirjoituksissa. Toisaalta kansa nähdään 

vaalivoiton syynä, sillä se on kyllästynyt valtaapitävien politiikkaan. Toisaalta taas 

puoluelehti pyrkii identifioimaan, mikä kansan etu on ja mikä tulee muuttumaa, jos SMP 

pääsee hallitukseen.306 

 

Kansan etujen mukaista muutosta lehti identifioi yksittäisillä aloitteilla. Lehti kiinnittää 

huomiota hyvin heterogeeniseen joukkoon vaatimuksia, joita se ryydittää puolueen 

jättämillä lakialoitteilla. Lehti uutisoi, että puolue jättää ensimmäisenä istuntopäivänä 

kahdeksan lakialoitetta. Lakialoitteet lehti kehystää väitteellä, ettei puolue unohda vaalien 

jälkeenkään kansan etua.307 Myöhemmin lehti jatkaa samalla teemalla. Lehti uutisoi, että 

puolue on tehnyt eniten lakialoitteita istuntokauden alussa. Noin kuukaudessa puolue on 

tehtaillut noin 600 lakialoitetta.308 

 

                                                           
304

 Vennamo 1970, 28—29. 
305

 ”Historian suurin vaalivoitto” (pk.), SU 19.3.1970 
306

 Ks. ”SMP puolustaa kansaa” (uut.), SU 1.4.1970, ”Historian suurin vaalivoitto” (pk.), SU 19.3.1970. 
307

 ”SMP:n uusi voima vaikuttaa” (uut.) SU 1.4.1970,  
308

 ”Taistelu kansan puolesta aloitettu” (uut.) SU 23.4.1970. 



 

81 

 

Puoluelehti ei hyväksy muiden puolueiden ja medioiden määritelmää vaalivoitolle, 

”oikeistovoimien voittona”. Suomen Uutisten mukaan tällaisella määritelmällä pyritään 

kertomaan, ettei isojen puolueiden tarvitse osallistua hallituksen muodostamiseen. Se on 

niiden mielestä oikeistovoimien tehtävä. Lehden mukaan tämä ei kuitenkaan ole 

”kansalaisten etu”, vaan se on toimiva hallitus, joka jättää taakseen sosialisoinnin. 

Myöskään kokoomuksen edistämä monopolienpolitiikka ei käy kansalle. Sen sijaan SMP on 

ainoa puolue, joka on kansan puolella ja jonka puolesta kansa äänesti vaaleissa. Mikäli 

puolueet lähtevät viemään SMP ajatuksia eteenpäin, hallitusneuvottelut ovat helpot. 

Puolue ei usko tähän vaihtoehtoon, sillä valtaapitäville ”pelinpolitiikka on tärkeämpää, 

kärsiköön kansa siitä miten paljon tahansa”.309 

 

Puolue löytää Asialinja-teoksessa vaalivoitolleen myös yhteiskunnan rakenteisiin meneviä 

selityksiä. Keskustapuolue ei aja enää pienviljelijöiden, vaan suurtilallisten asioita. Tästä 

esimerkkinä on puolueen nimenmuutos Maalaisliitosta Keskustapuolueeksi. Paitsi että 

Keskustapuolue liikkui suurtilallisten suuntaan, se liikkui myös vasemmalle. Keskustapuolue 

ulotti SMP:n mukaan valtion holhousta yksityisiin ihmisiin ja yrityksiin. Keskustapuolueen 

muutosta SMP kutsuu ”kepulismiksi”. Pientilallisten lisäksi yhteiskunnan ”syrjäryhmiksi” 

muutosten myötä joutuivat myös invalidit, rintamaveteraanit, kansaneläkeläiset, 

vanhukset, asunnottomat ja työttömät.310 

 

Keskustapuolueen muutoksen myötä tilaa jäi SMP:lle, joka omien sanojensa mukaan ryhtyi 

puolustamaan pienviljelijöitä, -yrittäjiä ja -tuloisia. Tämä herätti ”vähäosaisessa kansassa 

uskoa parempaan huomiseen”. Muut puolueet eivät ymmärtäneet, että SMP puhui kansan 

ongelmista kansan kielellä. Tämä puolestaan osoitti, kuinka vieraantuneita ne olivat 

kansasta.311   

 

Puoluekirjallisuus kiinnittää huomiota myös vaalihistoriaan. Kahdet vaalit osoittivat, kuinka 

vanhat puolueet jatkoivat ”voimapolitiikkaansa”. Kansanvallan törkein loukkaus esiintyi 

vuoden 1968 presidentinvaaleissa, joissa Urho Kekkosen taakse asettautuivat lähes kaikki 

eduskuntapuolueet. Ainoastaan SMP ja ”suuren rahan” kokoomus asettivat omat 

ehdokkaansa. SMP asettuikin ”rohkeasti kansanvallan puolustajaksi” ja esti Kekkosen 

valinnan erityislailla. Vennamo oli kansan ehdokas, eikä vasemmiston tai suuren rahan 
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ehdokas. Tämän vuoksi Vennamo sai 11,3 prosenttia äänistä. Puolueen mukaan nämä vaalit 

loivat SMP:n kannattajakunnan ja mursivat vasemmistopuolueiden puolueuskollisuuden.312 

 

Puolueen kirjoittelun mukaan vuoden 1970 vaaleissa kaikki muut puolueet kävivät SMP:n 

kimppuun, koska niillä oli tarkoitus jatkaa entisellä hallituspohjalla. Tämä näkyi SMP:n 

mukaan esimerkiksi siinä, kuinka kesysti ne kamppailivat toisiaan vastaan. Sen sijaan 

SMP:hen kohdistettiin ivakampanja, kun se esitti ”asialinjan ohjelman”. Ohjelmassa ihmiset 

ja asiat olivat ideologioiden sijasta etusijalla. Herjaus johtui siitä, etteivät muut puolueet 

pystyneet kumoamaan puolueen väitteitä. SMP:n uudistusehdotukset leimattiin 

mahdottomiksi toteuttaa.313 

 

Suomen Uutisten muihin puolueisiin kohdistunut kirjoittelu on vaihtelevaa. Lehti kiinnittää 

erityistä huomiota Keskustapuolueeseen, jonka lehti sanoo heti vaalien jälkeen tulleen 

SMP:n linjoille. Se lupaa korjata sekä maatalouden verotuksen että rintamaveteraanien 

eläkeasian. Muutokset näkyvät myös hallitusneuvotteluissa, joissa Keskustapuolueen 

vaatimukset ovat noudattaneet SMP:n vaatimuksia. Keskustapuolueen muutoksen lehti 

kääntää SMP:n ansioksi, sillä pelko on saanut puolueessa aikaan talouspolitiikan 

muutoksen. Lehti ennustaa, että jos Keskustapuolue pettää jälleen kansan, se on puolueen 

loppu. SMP:n pelko on tuomassa ”pelastuksen Suomen kansalle”.314 

 

Lehden linja muihin puolueisiin muuttuu sitä kireämmäksi mitä pidemmälle 

hallitusneuvottelut etenevät. Lehti väittää, että muut puolueet syrjivät puoluetta 

ulkopoliittisin perustein. Suomen Uutiset kertoo tapauksesta, jossa ulkoministeri Ahti 

Karjalainen on verrannut vennamolaisia ”hitleriläisiin”. Lehden mukaan Keskustapuolue ei 

ollut ainoa, joka sortui ulkopoliittiseen mustamaalaamiseen. Lehti väittää, että SKP:n 

puheenjohtaja Aarne Saarinen oli verrannut puheessaan SMP:n vaalitaktiikkaa Hitlerin 

kansallissosialistien propagandaan: ”varas juoksee ja huutaa, ottakaa varas kiinni.” Lehti 

ihmettelee, miksi puolue pyritään leimaamaan fasistiseksi. Vastaukseksi lehti keksii 

ainoastaan sen, ettei asiallinen kritiikki puoluetta kohtaan enää riitä.315 
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Suomen Uutisten mukaan kansanrintamapuolueet pyrkivät tietoisesti pitkittämään 

hallitusneuvotteluita, sillä ne haluavat vanhan hallituspohjan jatkavan vallassa. Käytännössä 

tämä toimii niin, että Koiviston ylimenokausihallitus jatkaa vallassa mahdollisimman 

pitkään. Tämä on puolestaan ”kansan tahdon” vastaista, sillä äänestäjät ovat ”tuominneet” 

vanhan linjan. Suomen Uutiset kertoo, ettei SMP voi hyväksyä toimintaa, jolla pyritään 

vähitellen häivyttämään vaalilupaukset taka-alalle ja ”näin jälleen petetään Suomen 

kansaa”. Puoluelehti vaatii, että ”jarrumiehet” on saatettava sivuun.316 

 

Vaikeat hallitusneuvottelut johtuvat lehden mukaan SMP:n voitosta. Hallituspuolueet eivät 

keksi, miten ne voisivat syrjäyttää puolueen hallituksesta, sillä vaalivoitto antaa heille 

vahvan mandaatin valtaan. Valtaa pitävät puolueet ”punovat siis juonia ja tekevät 

suunnitelmia kansan vaaleissa ilmaiseman tahdon halpaannuttamiseksi”.  Suomen Uutiset 

toteaa, ettei ”kansan kärsimyksestä välitetä”, vaan tärkeintä puolueille on vallan 

säilyttäminen ja asioiden pitäminen ennallaan.317  

 

Suomen Uutisten mukaan maahan on luotava ei-sosialistinen hallitus, sillä vaalituloksen 

perusteella eduskunnassa on äänestetty ei-vasemmistolainen enemmistö. Hallitus tulisi 

luoda jonkun ”keskustapuolueen” johtamana. Lehti ottaisi puolueista hallitukseen mukaan 

Keskustapuolueen, sosialidemokraatit ja jonkun kansanpuolueista. Mikäli maahan 

joudutaan muodostamaan vähemmistöhallitus, SMP:n johtama valtioneuvosto on ainoa 

vaihtoehto. Puoluelehti pitää kuitenkin kansanrintamahallitusta todennäköisimpänä 

vaihtoehtona vaalien jälkeen, sillä eri tahot pyrkivät estämään muiden hallituskoalioiden 

syntymistä.318 

 

Asialinjalla-teoksessa kutsutaan Auran virkamieshallitukseen johtaneita neuvotteluita 

”hämäysoperaatioksi”, jonka tarkoituksena oli siirtää valta vanhoille hallituspuolueille. SMP 

on valmis hallitukseen, joka korjaa maan pahimmat epäkohdat. Hallitusta ei saatu 

muodostettua, koska muut puolueet eivät ryhtyneet yhteistyöhön kokoomuksen ja SMP:n 

kanssa. Varsinkin keskusta pelkäsi kannatuksen menettämistä SMP:lle. Pattitilanteessa 

syntyi Auran ”epäkansanvaltainen peitetty kansanrintamahallitus”. SMP ainoana 

kansanvallan puolustajana vastusti uutta hallitusta välikysymyksellä.319 
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Suomen Uutiset jatkaa siitä, mihin puoluekirjallisuus lopettaa. Lehden mukaan Auran 

hallituksen muodostaminen johtuu siitä, ettei SMP suostu muiden puolueiden 

juoksupojaksi. SMP:n taas pitäisi alkaa muiden hallituspuolueiden juoksupojaksi, jotta 

kansan vaatimia korjauksia ei saataisi tehtyä. Näin muiden puolueiden laiminlyönnit 

paljastuisivat. Tätä muiden puolueiden on kuitenkin turha odottaa, sillä ”emme petä 

Suomen kansaa emmekä alistu edistämään vääryyttä”. Suomen Uutiset menee jopa niin 

pitkälle, että se sanoo muiden puolueiden suunnittelevan SMP:n tuhoamista.320  

 

Auran hallituksen muodostamista Suomen Uutiset kutsuu  puolestaan 

”ulkoparlamentaariseksi kaappaukseksi”. Hallituksen kokoonpanossa on lehden mukaan 

edustettuina erityisesti ”monopolipääoma” ja ”talonpojan tappolinja”.321 

Kansanrintamahallituspuolueet pyrkivätkin jatkamaan hallituksessa ”virheellistä” 

talouspolitiikkaansa, ja Auran hallituksen avulla puolueet pystyvät toteuttamaan tämän. 

Entiset hallituspuolueet eivät kuitenkaan uskalla hallita suoraan, koska ne pelkäävät SMP:tä 

ja kansaa.322 

 

Vaalien jälkeisessä kirjoittelussa Suomen Uutiset ottaa esiin marttyyriasenteen. Vaikka 

kansa antoi puolueelle mandaatin vallankäyttöön, ”vanhat puolueet” syrjivät sitä 

hallitusneuvotteluissa. Tämä asenne korostuu mitä pidemmälle hallitusneuvottelut 

etenevät. Lehti syyttää muita puolueita ulkopoliittisesta mustamaalaamisesta ja kansan 

tahdon pettämisestä. Sekä puoluekirjallisuus että Suomen Uutiset pitävät Auran 

hallitukseen johtaneita neuvotteluita ”hämäysoperaationa”, jonka tarkoituksena on 

pudottaa SMP hallituksen ulkopuolelle. Lehti ja puoluekirjallisuus pitävät puolueen 

vaalivoiton syynä vakauttamislinjaa, köyhien unohtamista, holhoavaa politiikkaa ja 

epäkansanvaltaisia otteita edellisissä vaaleissa. Puolueen retoriikka on eri yhteyksissä 

yhtenäistä myös vaalien jälkeen ja sen liimaa yhteen kansan käsite. Kansa antoi puolueelle 

vaalivoiton, mandaatin hallituspaikkaan ja nyt ”vanhat puolueet” jälleen pettävät kansan 

tahdon. 
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4.2 SMP jää Kalevan hallitusneuvottelu-uutisoinnissa katvealueelle 

Kaleva keskittyy vaalien jälkeisessä uutisoinnissa ja mielipidekirjoittelussa vaalien tuloksen 

kertomiseen ja vaikeiden hallitusneuvottelujen purkamiseen. SMP saa eniten huomiota heti 

vaalien jälkeen, kun lehti kertoo puolueen suuresta vaalivoitosta. Uutisointi asiasta on 

neutraalia, mutta mielipidekirjoittelussa vaalitulosta selitetään protestina. Tosin protesti 

kohdistuu vuoden 1966 vaalitulokseen eikä hallituspolitiikan sisältöön. Kirjoittelu SMP:stä 

laantuu mitä pidemmälle hallitusneuvottelut etenevät.323 

 

Puhemiesvaalit ja Vennamon valinta suuren valiokunnan puheenjohtajaksi nostavat 

puolueen näkyvyyttä hetkellisesti. Hallitusneuvottelukirjoittelussa puolue tosin jää 

jalkoihin, sillä lehti keskittyy kertomaan neuvottelujen etenemisestä keskeisten toimijoiden 

kautta.324 SDP:n ja kokoomuksen asema selittyy hallitusneuvottelujen vetäjän roolilla ja 

Keskustapuolueen puolestaan oppositioasenteella, jonka vuoksi muilla puolueilla on 

vaikeuksia muodostaa enemmistöhallitusta. Tässä vaiheessa SMP saa näkyvyyttä lähinnä 

kannanotoillaan, jotka Kaleva julkaisee muutaman palstan uutisina. 

 

 

 

Vaalituloksen uutisoinnissa lehti nostaa esille sen, että ei-sosialistiset puolueet saavuttivat 

eduskunnassa enemmistön. Suurimmaksi voittajaksi lehti nostaa kokoomuksen, joka lisäsi 

paikkamääräänsä kymmenellä paikalla. Lehti tosin kertoo, että SMP sai eduskuntaan 17 
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paikkaa lisää.325 Väitteessä kokoomuksesta suurimpana vaalivoittajana lienee kyse 

inhimillisestä virheestä, sillä seuraavan päivän uutisoinnissa suurin vaalivoittaja vaihtuu 

SMP:ksi. SMP:n voittoa verrataan edellisten eduskuntavaalien sosialidemokraattien 

voittoon, jolloin puolue sai kahdeksan kohdan ohjelmallaan 55 paikkaa eduskuntaan. 

Samalla lehti uutisoi, että puolueesta on tullut kolmanneksi suurin puolue Pohjois-

Suomessa, kun SMP ohitti tuloksissa SDP:n.326 

 

Paitsi että lehti pitää vaalitulosta protestina, se löytää pääkirjoituksissaan vaaleille myös 

muita merkityksiä. Lehden pääkirjoituksien mielestä suuret erot peräkkäisten 

eduskuntavaalien tuloksissa kertovat puolueuskollisuuden hiipumisesta. Äänestäjät 

liikkuvat yhä enemmän puolueiden välillä ja tämä lehden mukaan näkyi edellisissä 

eduskuntavaaleissa. Lehti pitää ilmiötä demokratian kannalta toivottavana. Puolueiden 

kannatusmuutoksia lehti käy läpi puolueittain. SMP:stä lehti tyytyy sanomaan, että puolue 

on saanut kannatusta ympäri Suomea, vaikka suurin kannatus tuli kehitysalueilta. Tosin 

puolueen voiton arvoa nostaa se seikka, että paikkamäärä saavutettiin ilman vaaliliittoja. 

Lehti myös kehuu puolueen älykästä kampanjointia, jossa puolue on käyttänyt hyödykseen 

Keskustapuolueen ylimielisyyttä hallituksessa. Samalla ihmiset ovat halunneet antaa 

protestinsa ”monopoliradiolle”, jossa on suosittu yksipuolista ohjelmapolitiikkaa.327 

 

Kaleva uutisoi vain muutama päivä vaalien jälkeen tuloksen aiheuttavan vaikeat 

hallitusneuvottelut. Lehti haastattelee eduskuntapuolueiden johtavia henkilöitä, joiden 

vastaukset hallitusneuvotteluiden vaikeudesta ovat yhteneviä. Esimerkiksi Kalevi Sorsa 

pitää hallituksen muodostamista toukokuussa saavutuksena ja monet puoluejohtajat 

pitävät vähemmistöhallitusta mahdollisena, myös SMP. SMP:n edustaja sanoo 

haastatteluissa, että puolue on valmis muodostamaan yksin vähemmistöhallituksen. Puolue 

vaatii, että vaalivoiton ansiosta SMP:n on saatava pääministerin tai vähintään 

valtionvarainministerin salkku.328 

 

Eduskuntakauden käynnistymisen ja Auran virkamieshallituksen välisessä SMP-uutisoinnissa 

korostuvat kaksi aihetta. Toisaalta esille nousee puolueen toiminta puhemiesten valinnassa 

ja SMP:n kannanotot hallituksen muodostamisessa. Istuntokauden alussa ensimmäiseksi 
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puhemieheksi valittiin Rafael Paasio (sd.), joka sai taakseen SMP:n tuen. Ei-sosialistiset 

puolueet pyrkivät valitsemaan Paasion sijasta Keskustapuolueen ehdokkaan Nestori 

Kaasalaisen (kesk.), vaikka sosiaalidemokraatit oli suurin puolue. SMP ei kuitenkaan 

liittoutunut Keskustapuolueen kanssa. Lehti näkee, että SMP on käyttäytymisellään antanut 

rukkaset Keskustapuolueelle, joka havittelee suurta keskustaliittoutumaa hallitukseen. 

Lehden mukaan SMP ei halua antaa suurimmalle häviäjälle maan toiseksi arvovaltaisinta 

paikkaa ja tapauksen jälkeen lehti ei pidä keskustapuolueiden hallitusta mahdollisena. Se 

arvelee, että Koiviston toimitushallitus istuu vielä pitkään.329 

 

Kaleva uutisoi myös valiokuntien paikkajaoista ja niiden puheenjohtajien valinnasta. Lehti 

nostaa uutisten kärkeen Veikko Vennamon valinnan suuren valiokunnan puheenjohtajaksi. 

Lehti pitää valintaa yllättävimpänä kaikista valinnoista. Lehti ei kuitenkaan anna tarkkaa 

syytä sille, miksi valinta on yllättävä. Kaleva kiinnittää myös huomiota siihen, että SMP saa 

kaikissa valiokunnissa vaa’ankieliaseman. Puolue muodostaa ei-sosialistisen ja sosialistisen 

jaon väliin fraktion, josta ei tiedetä, kumpaan puolue kallistuu.330 Lehti ei lokeroi SMP 

kumpaankaan poliittiseen laitaan. 

 

Hallituksen muodostamisessa Kaleva tyytyy neutraalisti uutisoimaan SMP:n kannanotot 

neuvottelujen vauhdittamiseksi ja toivottavasta hallituspohjasta. Kaleva kertoo, että SMP 

vaatii ”kehittyvään talous- ja sisäpolitiikkaan” perustuvan hallituksen muodostamista 

nopeasti. Kehittyvä talous- ja sisäpolitiikka tarkoittaa sitä, että sosialistisen yhteiskunnan 

rakentamisesta on luovuttava. Mieleisen enemmistöhallituksen muodostaisivat SDP, 

Keskustapuolue ja SMP.331 Vaikka lehti kirjoittaa heti vaalien jälkeisissä uutisissa ja 

pääkirjoituksissa, että tulos tietää vaikeita hallitusneuvotteluita, kärsimättömyys käy 

ilmeiseksi mitä enemmän aikaa kuluu vaaleista. Kaleva päätyy jopa lähelle Vennamon 

kielenkäyttöä, kun se syyttää toimitushallitusta ”hallitusjuonittelusta”.332  

 

Auran virkamieshallituksen Kaleva toivottaa tervetulleeksi pääkirjoituksen otsikolla ”terve 

järki kunniaan”. Otsikolla lehti viittaa presidentti Kekkosen sanoihin, ettei uusi hallitus 

tarvitse muuta ohjelmajulistusta kuin terveen järjen käyttöä. Järjen käytön puutteesta lehti 

soimaa puoluejohtajia, jotka eivät ole kyenneet sopimaan hallituspohjasta. Lehti ei pidä 
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Auran hallitusta ongelmallisena, sillä virkaministerit istuvat pääministerin sanojen mukaan 

vain niin kauan, kunnes parlamentaarinen hallitus saadaan muodostettua. Tästä 

näkökulmasta lehden mukaan on vaikea ymmärtää, miksi osa puolueista soimii uutta 

hallitusta.333 Lehden pääkirjoituksessa ”piilopoliittista” virkamieshallitusta pidetään 

surullisena merkkinä Suomen poliittisen elämän kypsymättömyydestä ja vaaleissa 

hävinneiden puolueiden sopeutumattomuudesta kansanvallan toteuttamiseen.334 

 

Kaleva nimittää uutisoinnissa Auran hallitusta etusivun otsikossaan ”poliittissävytteiseksi 

virkamieshallitukseksi” ja syy löytyy jutusta. Hallituksesta löytyy useita näkyviä 

puoluepoliitikoita, joiden kaikkien puoluekannat käydään läpi. Lehti toteaakin, ettei hallitus 

nojaa parlamentaariseen tukeen eli eduskuntaan. Sen sijaan kyseessä on presidentti Urho 

Kekkosen muodostamasta hallituksesta.335 

 

Kalevan linja pitää myös vaalien jälkeen. Se kertoo neutraalista SMP:stä ja sen vaalivoitosta 

vain niin paljon kuin sen tarvitsee. Lehti uutisoi, että puolue on suurin vaalivoittaja ja että 

voitto johtuu protestista. Lehden mukaan protesti ei kohdistu kansanrintamahallituksen 

politiikkaan, vaan lehti analysoi protestia eduskuntavaalituloksien heilahtelun kannalta. 

Lehti löytää heilahtelulle myös syyn, sillä se väittää liikkuvien äänestäjien määrän 

kasvaneen. Pääkirjoituksissaan Kaleva käy kärsimättömäksi, kun puolueet eivät saa 

muodostettua hallitusta. Se syyttää puolueita juonittelusta, eikä SMP jää kritiikkiä vaille. 

Puolue romuttaa keskustavoimien yhteistyötoiveet muun muassa käytöksellään 

puhemiesvaaleissa. ”Juonitteluun” kyllästynyt lehti toivottaa tervetulleeksi Auran 

virkamieshallituksen, sillä puolueet eivät saa hallitusta aikaiseksi. Mielipiteellään lehti eroaa 

SMP:n kannasta, jonka mukaan Auran hallitus on epäkansanvaltainen. 

 

Kaleva eroaa muista oululaislehdistä siinä, että kirjoittaa vaalien jälkeenkin suhteellisen 

vähän SMP:stä. Muissa lehdissä SMP:tä kammetaan uutisagendalla ylöspäin, eikä se ole 

ihme. Puolue uhkasi puolueiden kannatusta. 

4.3 Liitto aktivoituu SMP:n arvostelussa 

Vaalien jälkeen SMP saa enemmän palstatilaa Liitossa kuin ennen vaaleja. Osaltaan muutos 

voidaan nähdä johtuvan siitä, että lehti tulee emäpuolueen tiedotuslinjalle. Enää lehti ei 
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vaikene SMP:stä, vaan se pyrkii paljastamaan puolueen ”valheet”.336 Osaltaan kyse on myös 

vaalituloksesta ja puolueen sisäisestä itsekritiikistä. Vaalitulos pakotti lehden uutisoimaan 

vaalien suurimmasta voittajasta ja samalla käymään läpi Keskustapuolueen tekemiä 

virheitä. Keskustapuolueessa harjoitettiin kovaa itsekritiikkiä ja vaalituloksesta syytettiin 

muun muassa ylituotannon ratkaisemista ”talonpojan tappolinjalla”, Ylen 

ohjelmapolitiikkaa, vuoden 1968 presidentinvaalien vaaliliittoa SDP:n kanssa, ja 

kehitysaluepolitiikkaa.337 Nämä kaikki olivat asioita, joita Vennamo käytti retoriikassaan 

hyödykseen ja joita Liitto käy kirjoittelussaan läpi338. 

 

Tosin vaalien jälkeiset tapahtumat antavat aihetta kirjoittaa SMP:n toiminnasta. Esimerkiksi 

puolueen toiminta puhemiesvaaleissa ei miellytä Keskustapuolueen äänenkannattajaa. 

Liitto kuitenkin säilyttää maltillisen linjan, kun se uutisoi SMP:n toiminnasta 

hallitusneuvotteluissa. Lehden hallitusneuvottelu-uutisointi eroaa Kalevasta siinä, ettei se 

anna pelkästään keskeisille toimijoille palstatilaa. Lehti kertoo myös SMP:n kannanotot 

neuvottelutunnusteluihin.339 

 

 

 

Pääkirjoituksessaan lehti toteaa, että vaihtuminen vasemmistoenemmistöisestä 

eduskunnasta oikeistoenemmistöön on raju.340 Vaalituloksen julkaisusta lähtien Liitto vaatii, 

että voittajien on otettava vastuuta hallituksen muodostamisesta. Voittajilla lehti viittaa 
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kokoomukseen ja ”vennamolaisiin”. Päätoimittaja Sulo Lapola toteaa, että Veikko Vennamo 

on luvannut luoda 150 000 työpaikkaa Suomeen hallituskauden aikana ja nyt lupauksesta 

on otettava vastuuta. Kirjoituksesta voidaan päätellä, ettei Lapola pidä tavoitetta 

realistisena. Hän rinnastaa lupauksen SDP:n kahdeksan kohdan vaaliohjelmaan, jossa 

puolue lupasi vuonna 1966 luoda maahan 120 000 uutta työpaikkaa. ”Lupaus jäi 

lunastamatta.”341 

 

Lehden pääkirjoituksissa on myös sisäisiä jännitteitä. Yhtäältä lehti on työntämässä 

hallitusvastuuta voittajille, mutta toisaalta lehti taas maalaa vaalivoittajista 

äärioikeistolaista kuvaa. Lehti kirjoittaa, että valta kokoomuksessa on siirtynyt liberaaleilta 

äärioikeistolaisille, jotka yrittävät ”paluuta 1930-luvun kultaisiin aikoihin”. Liiton mukaan 

ääriainekset laskevat, että kovat otteet nostavat puolueiden kannatusta. Kun 

vasemmistokaan ei muuta politiikkaansa oikealle, konflikti on valmis. Varsinkin kun ei ole 

tarpeeksi voimakkaita keskustavoimia, jotka tasapainottaisivat tilannetta.342 Liitto siis vaatii 

vaalivoittajilta vastuunottamista hallituksessa, mutta samalla pistää kapuloita 

vastuunottamisen rattaisiin. Kokoomuksen sekä SMP:n leimaaminen 1930-luvun 

äärioikeistolaiseksi ei auttanut niiden ulkopoliittisen luotettavuuden rakentamisessa. Sen 

lisäksi lehti ei usko vasemmiston ja oikeiston hallitusyhteistyöhön. 

 

Hallitusvastuukirjoittelun torjuva sävy laantuu ajan myötä ja pääkirjoituksissa ollaan 

valmiita hallitusneuvotteluihin tiukoin ehdoin. Noin kuukauden päästä vaalitappiosta Liitto 

kirjoittaa, että hallituskysymys on jälleen ajankohtaistanut, kun puolueen valtuuskunta 

kokoontuu. Lehti viestii valtuuskunnalle, että aika on antanut perspektiiviä 

hallituskysymykselle ja tunteiden tasaannuttua tarvitaan tarkempia perusteluita hallituksen 

ulkopuolelle jäämiselle. Oppositiosta ei voida ajaa kannattajajoukolle tärkeitä asioita.343 

 

Vaalituloksen käsittelyssä Liitto keskittyy puimaan vaalitappion syitä ja SMP:n vaalivoitto jää 

vähemmälle huomiolle. SMP esiintyy lähinnä yhtenä tappion syynä. Keskeisin syy tappioon 

on kuitenkin pitkä hallitusvastuu vasemmistoenemmistöisessä hallituksessa. Liiton mukaan 

Keskustapuolue on joutunut hallituksessa vasemmistolaisen politiikan uhriksi, mikä 

tarkoittaa ”puheita sosialisoinnista”, ”häikäilemätöntä virkanimityspolitiikkaa” ja ”ärsyttävä 

ohjelmapolitiikkaa” Yleisradiossa. Vasemmistopropaganda on saanut Keskustapuolueen 
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hankalaan asemaan ja se on vahingoittanut myös vasemmistopuolueita. Pienviljelijämaassa 

vasemmistolaisilla iskusanoilla ei ole vastakaikua.344  

 

Liitto ei usko, että Vennamo oikeasti haluaa kantaa hallitusvastuutaan. Lehden mukaan 

Vennamon taktiikat tunnetaan, sillä hän todennäköisesti ”esittää hallitusohjelmaan kohtia, 

joiden toteuttaminen tietää miljardien markkojen ylimääräisiä menoja.” Tällaisiin 

vaatimuksiin muut puolueet eivät voi suostua. Ylivoimaiset vaatimukset takaavat sen, että 

Vennamo voi jatkaa muiden syyttämistä oppositiosta. Tämä korostaa keskustan tarvetta 

jatkaa oppositiossa.345 

 

Mitä pidemmälle hallitusneuvottelut etenevät sitä useammin Liitto syyttää SMP:tä liian 

suurten lupausten esittämisestä. Liitto ei lupaa SMP:lle ruusuista tulevaisuutta, sillä puolue 

ei voi yksinkertaisesti pitää lupauksiaan. Lehti muistuttaa, että muiden puolueiden pitäisi 

muistaa se tosiasia, että neljäsosa suomalaisista saa elantonsa maataloudesta. Sitä ei voida 

nopeasti ajaa alas.346 Lehti kuitenkin lupaa kovia aikoja maanviljelijöille. SMP:n vaalivoitto 

tarkoittaa sitä, että vasemmistopuolueet pääsevät ajamaan entistä tiukemmin maaseudun 

vastaista politiikkaa.347 

 

Liitto myös syyttää SMP:tä siitä, ettei puolue lopeta kampanjointia, vaikka vaalit on käyty. 

Puolue käyttää edelleen samaa retoriikkaa: ratkaisut ongelmiin ovat yksinkertaisia ja 

ainoastaan muiden puolueiden tulisi lopettaa ratkaisujen jarruttaminen. Samalla lehti 

kiinnittää huomiota SMP:n retoriikan ristiriitaisuuksiin. Puolue sanoi ennen vaaleja 

korjaavansa ongelmat, jos puolue saa vaalivoiton. Kun vaalivoitto tuli, puolue valittaa yhä 

vallan puutetta. Liitto toteaa pääkirjoituksessaan, että SMP:n pitäisi ”ilmeisesti saada 

enemmistö eduskuntaan ennen kuin se katsoisi voivansa hoitaa asioita”. 

Monipuoluejärjestelmässä puolue on ongelmissa.348 

 

Liitto selittää retoriikan ristiriitaa sillä, että SMP:lle puolueesta on tullut itse tarkoitus. 

Asioiden muuttaminen ei ole tärkeää.349 SMP:n aloittamaa aloitetehtailua Liitto ei pidä 

politiikan toteuttamisen välineenä, koska sillä ei saada muutoksia aikaan. Erikoista 
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tilanteessa on vielä se, että edelliseltä istuntokaudelta on jäänyt käsittelemättä 

lakialoitteita.350 

 

Vaikka Liitto ei usko pääkirjoituksissaan SMP:n hallitukseen menoon, lehti uutisoi 

asianmukaisesti SMP:n valmistautumista hallitusneuvotteluihin. Lehti kertoo esimerkiksi 

SMP:n työvaliokunnan lausunnosta, jossa puolue on valmis enemmistöhallitukseen. Se 

myös uutisoi SMP:n kannanoton siitä, että se on yksin valmis muodostamaan 

vähemmistöhallituksen.351 Tämä on osa lehden pedanttia hallitusneuvottelu-uutisointia.352 

Tämä siitäkin huolimatta että SMP:n kielteinen kanta on ristiriidassa Liiton kanssa. Liiton 

mukaan presidentti Urho Kekkosen selitys poliittisten edellytysten loppumiselle 

parlamentaariselta hallitukselta kuulostaa uskottavalta.353 

 

Liiton vaalituloskuvan keskiöön nousee painopisteen muuttuminen eduskunnassa, sillä 

siellä oikeisto nousee enemmistöön. Samalla puoluelehti analysoi emäpuolueensa tappiota, 

jonka keskeisemmiksi syiksi nousevat toimiminen kansanrintamahallituksessa ja SMP:n 

hajotustyön. SMP on luvannut paljon ennen vaaleja ja siksi sen on otettava hallitusvastuu 

vastaan. Tähän se ei kuitenkaan usko, sillä SMP:lle puolueesta on tullut itse tarkoitus. 

Puoluelehti ei ennusta SMP:lle ruusuista tulevaisuutta, sillä puolue ei voi pitää epärealistisia 

lupauksiaan. 

 

Lehden kirjoitteluun alkaa ilmestyä sisäisiä jännitteitä, kun hallitusneuvottelut etenevät. 

SMP:tä kuvataan äärioikeistolaiseksi puolueeksi ja samalla muodostetaan kuva, ettei puolue 

voi ulkopoliittisen luottamuspulan vuoksi ottamaan vastuuta hallinnasta. Lehti myös 

pelottelee maanviljelijöitä SMP:n mahdollisesta hallitustaipaleesta – se ei osaa pitää 

puoliaan vasemmistopuolueiden kanssa. Samaan aikaan Liitto muuttaa kantojaan 

myötämielisemmäksi hallitukseen liittymisestä. Taustalla lienee ollut emäpuolueessa 

vähitellen tapahtunut mielipiteiden muutos hallitukseen menemisestä354. 

4.4 Pohjolan Työ: SMP:n voitto perustui pelotteluun 

SMP:n asema Pohjolan Työn kirjoittelussa vahvistuu vaalien jälkeen. Kun puolue oli 

marginaalissa lehden kirjoittelussa ennen vaaleja, SMP:stä kirjoitetaan kolmanneksi eniten 
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vaalien jälkeen. Nousun syynä on vaalituloksen lisäksi lehden uutisointi ja 

mielipidekirjoittelu hallitusneuvotteluista. SMP pidetään hallitusneuvottelukirjoittelussa 

tiiviisti mukana ja yksi syy siihen on puolueen toiminta vaalien jälkeen. Lehden mukaan 

oikeisto on hajalla ja osasyynä tähän on SMP.355 Se muun muassa sabotoi Keskustapuolueen 

puhemieshanketta, jonka jälkeen puolue sai oikeistopuolueiden katkeruuden niskaansa. 

 

 

 

Pohjolan Työ kuvaa vaalitulosta termillä heilurivaalit. Heilurivaali-nimellä lehti kertoo, että 

hallitusvastuussa olevat puolueet kärsivät vaaleissa tappion ja liike suuntautui 

äärivasemmalta äärioikealle. SMP:n ja kokoomuksen äänet ovat puolestaan protestiääniä. 

Lehden mukaan kyse on politiikan todellisuuteen kuuluvasta ilmiöstä, eikä siinä ole mitään 

ihmeellistä. Omaa kahdenpaikan menetyksen sijaan lehti kiinnittää huomiota siihen, että 

puolue säilytti suurimman puolueen aseman. Myös vanha hallituspohja voi jatkaa, sillä 

kansanrintamahallitus säilytti eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistön.356 

 

SMP:n vaalivoittoa lehti kommentoi sekä pääkirjoituksissa että uutisissa. Lehti kuvaa 

SMP:tä puolueeksi, joka on viime vuosina vähiten vastannut asioiden hoidosta, mutta 

eniten arvostellut asioiden hoitoa. Lehti käy vaalien eri nimiä läpi ja se pitää pelottelu- ja 

huutokauppavaalia kuvaavina niminä vastakäydylle vaalikamppailulle. Tämä johtuu siitä, 
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että ”Vennamo edustajineen on raisusti käyttänyt hyväkseen syrjäseudulla asuvien 

tyytymättömyyttä”. Sen vuoksi SMP:n vaalivoitto perustuu katkeruuden synnyttämiseen.357 

 

Samalla maaseudun puolue käytti vaaleissa myös pelottelutaktiikkaa, sillä puolueen 

lehdissä tarjottiin vaihtoehtoina ”toisaalta suomalaista elämänmuotoa ja toisella puolella 

mustaksi ja rosvoudeksi kuvattua sosialisointia”. Sosialisoinnin uhattiin koskevan lukijan 

omaisuutta. Monet ottivat uhan tosissaan, vaikka uhkauksia oli vaikeaa ottaa tosissaan. 

Äänestäjien tulkintaan vaikutti se, että porvarilehdillä on ylivoima tiedotuksessa. Siksi 

työttömyyden ja voivuorien uskotaan olevan sosialidemokraattien syy.358  

 

Tosin hallituspuolueissakin on vikaa. Keskustapuolue on hidastanut kehitystyötä talouden 

muutoksessa ja puolue on pyrkinyt pitämään suomalaiset kiinni maataloudessa hinnalla 

millä hyvänsä. Keskustapuolue saa nyt lehden mukaan niittää, sitä mitä on kylvänyt. 

Vennamon kannatuksen nousu näyttää lehden mukaan sen, kuinka syvää maaseutuväestön 

tyytymättömyys puolueen toimintaan on ollut. Elintasoeroa maaseudun ja kaupunkien 

välillä ei ole tasoitettu. Vaalituloksen ei pitäisi tulla Keskustapuolueelle yllätyksenä, sillä 

ristiriidat eri alueiden välillä ovat kehittyneet runsaan kymmenen vuoden ajan. Tilannetta ei 

ole auttanut se, että suurmaanomistajien etuja ajavan puolueen järjestössä ei ole annettu 

tilaa soraäänille. Tyytymättömyys puolueen sisällä on patoutunut vähitellen ja Vennamon 

”huutokauppakampanja” on tepsinyt puolueen entisiin kannattajiin.359 

 

Keskustan lisäksi ääniä SMP:lle menetti myös SKDL. Vasemmistopuolueen tappion syynä on 

saarislaisten ja taistolaisten riita, johon puolueen monet kannattajat ovat olleet 

tyytymättömiä. Moni on siirtynyt kannattamaan Vennamoa, sillä hän on luvannut vaaleissa 

eniten äänestäjille. Tämä koskee ennen kaikkea niitä, jotka ovat kannattaneet puoluetta 

tunneperäisesti.360 

 

Vaikka lehden mukaan vaalitulos mahdollistaa entisen hallituspohjan jatkamisen, Pohjolan 

Työ julkaisee puolueen puheenjohtajan Rafael Paasion haastattelun, jossa hän siirtää 

aloitteen hallituksen muodostamisesta vaalivoittajille. Oikeistopuolueille on annettava 

mahdollisuus vastuun kantamiseen.361 Myös puoluetoimikunta totesi, että 
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voittajapuolueille on annettava mahdollisuus enemmistöhallituksen muodostamiseen. 

Puolue esitti kuitenkin varauksen kantaansa. Jos SMP ja kokoomus eivät saa muodostettua 

hallitusta, puolueiden pitää harkita kansanrintamahallituksen jatkoa.362 

 

Lehden palstoilla arvellaan nopeasti vaalituloksen julkistamisen jälkeen, että oikeistolaisen 

enemmistöhallituksen muodostaminen on mahdoton tehtävä. Sisäministerin Antero 

Väyrysen haastattelussa arvioidaan, ettei ”kepu” halua mennä samaan hallitukseen SMP:n 

kanssa. Ilman jompaakumpaa oikeistolaisen hallituksen muodostaminen on mahdotonta. 

Ministeri arvioi, että nykyistä kansanrintamapohjaa kaivataan uudella hallituskaudella.363  

 

Mitä pidemmälle hallitusneuvottelut etenevät, sitä enemmän Pohjolan Työn sivuilla näkyvät 

vaatimukset oikeistopuolueiden selkeistä hallituskannanotoista. Lehti raportoi Rafael 

Paasion vappupuheen, jossa puolueen puheenjohtaja vaatii Keskustapuolueelta 

linjanvetoja. Taustalla ovat kokoomuksen puheenjohtajan Juha Rihtniemen vetämät 

hallitusneuvottelut, jotka kaatuivat alkuunsa. Rihtniemi pyrki muodostamaan oikeistolaisen 

enemmistöhallituksen, mutta se ei onnistunut ilman Keskustapuolueen suostumusta. SDP:n 

arvion mukaan Rihtniemen vetämät neuvottelut olivat vain muodollinen välivaihe.364 

 

Keskustapuolue suhtautui ambivalentisti hallituksen muodostamiseen. Toisaalta se vaati 

oikeutta oppositioon, toisaalta se kävi samalla neuvotteluita.365 Pohjolan Työtä keskustan ja 

muiden oikeistopuolueiden epämääräisyys ärsytti. Sen mukaan oikeistopuolueiden olisi 

nopeasti selvitettävä, voidaanko puolueiden varaan muodostaa hallitusta. Jos 

oikeistopuolueet eivät pääse yhteisymmärrykseen, vasemmistopuolueiden on mietittävä 

toisia vaihtoehtoja. Paras näistä olisi kansanrintamahallituksen jatkaminen.366 

 

Pohjolan Työn sivuilta välittyykin ristiriitainen kuva SMP:n vastuunotosta hallituksen 

muodostamisessa. Toisaalta lehti julkaisee puolueen kannanoton, jossa SMP on valmis 

ottamaan hallitusvastuun kokonaan itselleen, jotta ”kansalle annetut lupaukset tulisivat 

lunastetuiksi”.367 Samalla lehti uutisoi puolueen toiminnasta, joka hajottaa ei-sosialististen 

puolueiden yhteisrintamaa. Hajottamisessa korostuu uuden eduskunnan puhemiesvaalit, 
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jossa SMP:n tuella valittiin ensimmäiseksi puhemieheksi sosialidemokraattien Rafael Paasio. 

Tämä lehden mukaan aiheutti puolueiden välille katkeruutta, sillä kokoomuksen puolueen 

puheenjohtaja Juha Rihtniemi sanoo SMP:n antaneen lupauksen muille ei-sosialistisille 

puolueille äänestyskäyttäytymisestään.368  

 

Ristiriidat SMP:n ja muiden ei-sosialististen puolueiden välillä näkyvät myös politiikan 

uutisoinnissa. Lehti nostaa esille SMP:n syytökset ulkoministeri Ahti Karjalaista kohtaan, 

jonka puolue kertoo lianneen SMP:n ulkopoliittista mainetta.369 Lehti ennakoikin riitoja ei-

sosialististen puolueiden välille, sillä Keskustapuolue katsoo vaalitappionsa syynä olevan 

SMP.370 

 

Auran hallitukseen Pohjolan Työ suhtautuu maltillisesti. Uutisoinnissa lehti nimittää 

virkamieshallitusta poliittissävytteiseksi kuten muut lehdet.371 Lehden pääkirjoituksesta 

kuitenkin ilmenee, ettei lehti ole täysin tyytyväinen virkamieshallitukseen. Hallitus antaa 

SMP:lle sijaa marttyyriajatteluun, jolla valitetaan hallituspaikan luisumista käsistä 

vaalivoitosta huolimatta. Pääkirjoituksessa korostetaan, että hallitus on väliaikainen ja sen 

tarkoituksena on hoitaa välttämättömät asiat. Se eroaa heti, kun parlamentaarinen hallitus 

syntyy.372 

 

Pohjolan Työ antaa useita nimiä vuoden 1970 vaaleille. Heilurivaali viittaa 

hallituspuolueiden tappioihin, mutta huutokauppa- ja pelotteluvaalit viittaavat SMP:n 

vaalikampanjointiin. Lehden mukaan SMP pelotteli ihmisiä vaalikampanjassa sillä, että 

vasemmistopuolueiden voitto tietäisi sosialismia. Samalla SMP synnytti katkeruutta 

syrjäseutujen ihmisissä asettamalla eri alueiden ihmiset vastakkain. Lehden palstoilla syntyy 

kuva puolueesta, joka käyttää kyseenalaisia keinoja vaalivoittoa varten. Samaan aikaan SMP 

ei ole uskottava poliittinen toimija, koska se ei ota vastuuta voitostaan. 

 

Vaikka lehti tarjoaa vaalien jälkeen voittajille mahdollisuutta hallitusvastuuseen, lehti 

nopeasti kääntää kelkkansa. Ei-sosialistiset puolueet eivät saa yhteistyötä aikaiseksi, ja se 

johtuu osaltaan SMP:n käytöksestä muun muassa puhemiesvaalissa. Lehti pitää parhaana 
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hallitusvaihtoehtona kansanrintamahallitusta ja tämä kanta muuttuu sitä näkyvämmäksi 

mitä enemmän aikaa kuluu vaaleista. 

4.5 Kansan Tahto: SMP:n petollinen toiminta jatkuu 

Kansan Tahto jatkaa vaalien jälkeen aktiivista kirjoittelua SMP:stä ja se antaa 

oululaislehdistä Liiton kanssa eniten tilaa nousevalle populistipuolueelle. Vaikka myös Liitto 

antaa paljon tilaa vennamolaisille, Kansan Tahto käsittelee SMP:tä tarkemmin. Lehti 

omistaa vennamolaisten analyysiin muun muassa kokonaisia pääkirjoituksia.373 Lehti 

välittää edelleen politiikasta marxilaista kuvaa, jossa tilan jakavat keskenään oikeistolaiset 

ja vasemmistolaiset. Vaalien jälkeen lehden jako menee hetkellisesti sekaisin, kun SMP:n 

eduskuntaryhmä äänestää puhemiesvaaleissa vaaleissa vasemmistolaista ehdokasta. 

Puolueen toiminta kirvoittaa Kansan Tahdon kirjoittamaan SMP:n luonteesta. 

 

 

 

Lehti lähtee kuitenkin liikkeelle vaalien tuloksesta. Lehti toteaa, että vasemmiston 

vaalitappio johtui suurelta osalta SMP:n propagandasta. Puolue yhdessä muiden 

oikeistopuolueiden kanssa kohdisti ”hillittömän parjauksen” hallituksen epäonnistunutta 

politiikkaa kohden. Epäonnistunut politiikka puolestaan johtui kompromisseista 

porvarillisen Keskustapuolueen kanssa.374 Lehti ennakoi heti ensimmäisessä tulosuutisessa 
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vaikeita hallitusneuvotteluita, sillä SMP on hallitusneuvotteluissa avainasemassa.375 

Puoluelehden mukaan ei-sosialististen puolueiden varaan ei voi helposti rakentaa hallitusta, 

sillä vanha kansarintamahallituspohja muodostaa enemmistön eduskunnassa. Lehti vaatii, 

että puolueen on tarkasti harkittava työväenpuolueiden yhteistyötä, sillä oikeistovaaralle 

on laitettava sulku.376 Oikeistovaarasta puhuminen on yksi lehden kantavista teemoista 

vaalien jälkeen. 

 

Oikeistovaara alkaa saada nopeasti sisältöä Kansan Tahdon pääkirjoituksissa ja uutisissa. 

Lehti käyttää vaalituloksesta termejä ”fasistilinjan voitto” ja ”humanistien rappio”. Lehti 

väittää, että oikeistopuolueet ovat ryhtyneet toimiin sananvapauden rajoittamiseksi. Lehti 

viittaa ennen kaikkea Yleisradioon, jonka johtajan Eino S. Revon päätä puoluelehti on 

”vaatinut vadille”. Sananvapauden rajoittamisyritysten taustalla lehden mukaan ovat 

mielipiteet, eikä osaaminen. Lehti pyytää, että muut vasemmistopuolueet lähtisivät 

yhteisrintamaan ”noitavainoja vastaan”.377 

 

Mitä enemmän aikaa kuluu vaaleista, sen läpitunkevammaksi lehden palstoilla vaatimukset 

kansanrintamahallituksen puolesta käyvät. Lehti raportoi pitkästi puolueen puheenjohtajan 

Ele Aleniuksen puhetta, jossa hän sanoo, ettei tappiomielialalle ole syytä antaa sijaa. Huono 

tulos johtuu suurelta osin laiskasta äänestysaktiivisuudesta. Kuitenkin ne, jotka jättivät 

äänestämättä, eivät halua antaa valtaa oikeistopuolueiden käsiin. He haluavat 

kansanrintamahallituksen.378 

 

Vaikka puoluelehti tekee omia johtopäätöksiä vaalituloksesta, se kritisoi muiden puolueiden 

päätelmiä äänestyskäyttäytymisestä. Lehti toteaa, että oikeisto SMP mukaan lukien on 

toivonut koko edellisen istuntokauden, että eduskunnan vasemmistoenemmistö kaatuisi. 

Samalla oikeistovoimat ovat pyrkineet sulkemaan SKDL:n poliittiseen oppositioon. Vaalien 

jälkeen porvaripuolueet ovat vaalineet ajatusta ei-sosialististen puolueiden hallituksesta, 

mutta Keskustapuolue on tyrmäämässä muodostelman. Nyt vanhan hallituspohjan 

edellytykset näyttävät vahvemmilta kuin koskaan aiemmin ja siksi puolueiden olisi siihen 

tartuttava.379 Lehden mukaan kansan tahdon tulkitseminen vaalituloksesta on kyseenlaista. 

Lehti laskee, että voittajat SMP ja kokoomus saivat eduskunnasta vain 55 paikkaa 200:sta. 
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Tässä mielessä vanhan hallituspohjan kannattajien tahto painaa enemmän kuin 

voittajapuolueita äänestäneiden.380 

 

Kokoomuksen ja SMP:n vaalivoitto johtuu lehden mukaan yhteiskunnan 

rakennemuutoksesta ja sen aiheuttamasta levottomuudesta. Kansan Tahto torjuu 

pääkirjoituksessaan käsityksen siitä, että vaalitulos olisi ollut ”protesti suurpääoman ja 

rahavallan puolesta”. Oikeistopuolueet kuitenkin pyrkivät ruokkimaan tällaista ajatusta, 

jotta se saisi muodostettua hallituksen SDP:n ja Keskustapuolueen kanssa. Tämä ajaisi 

politiikkaa yhä enemmän oikealle. Oppositiopuolueiden propaganda on ollut taitavaa, sillä 

esimerkiksi työttömyydestä johtuvaa tyytymättömyyttä on osattu kanavoida kannatukseksi. 

Paitsi että vaalituloksessa on kyse ajankohtaisista yhteiskunnallisista ongelmista, tulos 

kertoo myös kapitalistisiin yhteiskuntiin kuuluvista rakenteellisesta ongelmasta. Ihmiset 

vieraantuvat työstään ja joutuvat tuotantoelämän puristuksiin.381 

 

Kansan Tahto uutisoi Lapin metallityöläisten piirikokouksen lausuman, jonka mukaan 

oikeisto sai vaalivoiton katteettomilla lupauksilla ja kansanrintamahallituksen saavutusten 

väheksymisellä. Hallitus on kuitenkin tehnyt enemmän kuin yksikään hallitus aiemmin 

työttömyyden vähentämiseksi.382 Valheiden lisäksi SMP:n epäluotettavuutta lisää 

puhemiesvaalit, jossa sosialidemokraattinen Rafael Paasio äänestettiin puhemieheksi 

SMP:n äänillä. Vasemmistolainen äänestyskäyttäytyminen ei lisännyt luottamusta SMP:hen 

Kansan Tahdon palstoilla, sillä SMP:n oikeistolainen leima saa ensimmäisen särön lehden 

sivuilla. Pääkirjoituksen otsikossa lehti vaatii puolueelta selkeää linjaa, eikä se ole valmis 

yhden äänestyksen jälkeen nimeämään SMP:tä vasemmistopuolueeksi. Ennen puolueiden 

yhteistyötä SMP:n on tultava myös ohjelmallisesti SKDL:n linjoille.383 

 

Kansan Tahdon sivuilla alkaa esiintyä sitä enemmän epäilyksiä SMP:n hallitusvalmiudesta ja 

valmiudesta vakavaan politiikan tekoon mitä enemmän aikaa vaaleista kuluu. Vain kaksi 

päivää puhemiesvaalien jälkeen Kansan Tahdon pääkirjoitussivun kolumnissa todetaan, että 

SMP on polttanut hallitussiltoja takanaan. Kolumnissa myös raportoidaan kokoomuksen 

äänenkannattajan uutisesta, jossa Vennamoa syytetään petoksesta puhemiesvaaleissa. 

SMP:n eduskuntaryhmä ei äänestänyt lupauksestaan huolimatta porvaripuolueiden 
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ehdokasta. Vasemmistopuolueille myötämielinen teko alkaa saada yhä epäedullisempia 

tulkintoja.384 

 

Varsinaisen vyörytyksen SMP:tä kohtaan lehti aloittaa noin viikon kuluttua 

puhemiesvaaleista. Lehdessä käydään läpi SMP:n ja Veikko Vennamon aloitteita uudessa 

eduskunnassa. Huomion keskipisteeksi joutuu vähimmäispalkkalaki, jossa maaseudun 

puolue vaatii 350 markan vähimmäistuloa kansalaisille. Lehdessä todetaan, että 

ehdotuksen mukaan toimeentulon minimi on todella alhainen. Sen lisäksi lehden mukaan 

on järjetöntä, että toimeentulo maksettaisiin eläkerahastoista. Rahastot on tarkoitettu 

eläkkeiden maksamiseen. Lehti nimittää SMP:n aloitteita ”propagandahuitaisuiksi”, joiden 

pohjalta ei muodosteta yhteistyötä yhdenkään puolueen kanssa. Lehti epäilee, ettei 

Vennamo halua käyttää uutta asemaansa valtiolliseen toimintaan – puolue ”aikoo jatkaa 

posketonta asialinjaansa”.385  

 

Pääkirjoituksessaan Kansan Tahto kiinnittää huomiota myös siihen, etteivät Vennamo ja 

SMP ole halukkaita hallitusyhteistyöhön SKDL:n kanssa. Lehti raportoi SMP:n 

hallituspohjalinjauksesta, jonka mukaan hallitukseen tulisivat maaseudun puolueen lisäksi 

SDP ja Keskustapuolue, eikä SKDL. Pääkirjoituksessa todetaan, että puolueen on 

tarkistettava jyrkän kielteistä kantaa SKDL:ään ennen kuin yhteistyö on mahdollista. 

Samalla lehdessä kiinnitetään huomiota SMP:n syytöksiin, joiden mukaan Keskustapuolue 

”veljeilee kommunistien kanssa”. Lehti epäileekin, että SMP:n asenne on selitettävissä 

antikommunismilla ja sen vuoksi puolue yrittää sulkea SKDL:n hallituksen ulkopuolella. 

Kansan Tahto syyttää SMP:tä SKDL:n syrjimisestä ja ihmettelee, miten syrjinnän vastustaja 

voi itse harjoittaa toisten puolueiden sulkemista vallan ulkopuolelle.386 

 

Kansan Tahto jatkaa SMP:n leimaamista oikeistolaiseksi puolueeksi pääkirjoituksissaan. 

Lehden mukaan SMP:n määrittelee oikeistolaiseksi sen pyrkimys yhteistyöhön 

oikeistolaistahojen kanssa. Puolue haluaa ”takavuosien” oikeistolaisen hallituspohjan ja 

samalla se syyttää Keskustapuoluetta siitä, ettei puolue lähde ei-sosialistiseen hallitukseen 

mukaan. Tämän vuoksi alkaa olla yhä selvempää, että ”SMP haluaa esiintyä porvarillisena 

puolueena”. Porvarillisena puolueena esiintyminen tarkoittaa Kansan Tahdon mukaan sitä, 

että SMP ”unohtaa unohdetut”. Puolue ei voi kokoomuksen kanssa muuttaa tulonjakoa 
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oikeudenmukaisemmaksi.387 Nykyistä tasaisempi tulonjako on kuitenkin Kansan Tahdon 

mukaan kynnyskysymys SKDL:lle ja tulevan hallituksen on tehtävä vasemmistolaisempaa 

politiikkaa.388 

 

Oikeistolaistamisteema huipentuma on toukokuun alun pääkirjoitussivun kolumni, jossa 

Vennamo nimitetään kapitalismin ystäväksi. Kolumnissa Vennamon raportoidaan sanoneen 

vappupuheessaan kapitalismia kansanvaltaiseksi yhteiskuntajärjestelmäksi ja 

työväenaatetta vanhentuneeksi, sillä kapitalismi on muuttunut. Nyt jokainen voi olla osa 

omistavaa luokkaa, eikä ketään alisteta. Kolumnissa muistutetaan, että tuloerot kasvavat 

koko ajan, eikä omistavaan luokkaan ponnistaminen ole yksinkertaista. Vennamolaista 

aatetta lehti haukkuu ”aatepuuroksi” ja puoluetta ”porvarilliseksi työväenpuolueeksi”.389 

 

Kansan Tahdon sivuilla SMP:n ja Vennamon poliittisesta ajattelusta piirtyy tekopyhä kuva. 

Toisaalta Vennamo vastustaa puheissaan kovasti harvainvaltaa, mutta käytännön 

toimissaan se edistää vähemmistöhallitusten syntyä. Lehden pääkirjoitussivun kolumnissa 

todetaan, ettei SMP ole vastustanut kokoomuslaisen vähemmistöhallituksen syntyä. Ei 

vaikka poliittinen ja rahavalta löisivät hallituksessa kättä yhteen. SMP on myös ilmoittanut 

halunsa muodostaa vähemmistöhallituksen itsekseen. Vielä ristiriitaisemman SMP:n 

poliittisesta ajattelusta tekee se, että puolue sanoo toimivansa näin ”kansan tahdosta”.390 

 

Auran virkamieshallitusta Kansan Tahto kuvailee termillä ”porvarillinen kesälomahallitus”. 

Nimitys tulee siitä, että virkamieshallituksessa istuu useita poliittisesti värittyneitä 

virkamiehiä. Lehti julkaisee SKP:n kannanoton, jonka mukaan kaikkia parlamentaarisia 

hallituspohjia ei ole vielä tutkittu. Siksi puolueen jäsenet eivät saa liittyä hallitukseen.391 

Hieman yllättäen lehden pääkirjoitussivun kolumnissa kirjoitetaan, että Auran 

virkamieshallitus on SMP:n syytä. SMP pyrki sulkemaan SKDL:n pois hallituksesta ja onnistui 

siinä määrin, ettei parlamentaarista hallitusta saatu muodostettua.392 

 

Kansan Tahto kiinnittää oululaislehdistä eniten huomiota SMP:hen myös vaalien jälkeen ja 

syy on osaltaan sama kuin ennen vaaleja. Puoluelehti pyrkii määrittelemään SMP:n 

oikeistolaispuolueeksi. Määrittelyn tarvetta korostaa se seikka, että SMP sanoo olevansa 
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köyhän kansan ystävä. Kansan Tahdon mukaan oikeistopuolue ei voi olla köyhän ystävä. 

Puoluelehden maailmankuva saa myös särön, kun SMP äänestää puhemiesvaalissa 

vasemmistolaista ehdokasta. Särö vaatii selitystä ja aluksi lehti muistuttaa, ettei 

äänestyksestä pidä vetää liian nopeita johtopäätöksiä. Vähitellen lehti saa määriteltyä 

puolueen oikeistolaiseksi, sillä se nostaa esiin muun muassa Vennamon kapitalismia 

ymmärtävän puheen. Samalla äänestyskäyttäytyminen muuttuu puoluetta vastaan. Se 

osoittaa puolueen toiminnan olevan epäjohdonmukaista ja epärehellistä. 

Virkamieshallituksen muodostaminen on myös SMP:n syytä – puolue sulki SKDL:n 

hallituksen ulkopuolelle ja siksi parlamentaarista hallitusta ei saatu muodostettua. 
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LOPPULAUSE 

SMP:n retoriikka paljastaa, että puolue on populistinen ytimiään myöten. Puolue vetoaa 

kansaan ja se käyttää antielitististä vaaliretoriikkaa. Puolueen käsitys kansasta ja kansan 

tahdosta noudattelee valistusfilosofi Jean-Jacques Rousseaun ajattelua. Rousseaulaisessa 

ajattelussa demokratia nähdään kansalaisen keinona toteuttaa ihmisyyttään. Toisin sanoen 

poliitikot pystyvät identifioimaan kansan edun ja toteuttamaan sitä. Vennamolaiset 

toistavatkin toteuttavansa kansan etua.  

 

Puolueen vaaliretoriikkaan sisältyy myös antielitistisiä piirteitä. Puolue hyökkää esimerkiksi 

”vanhoja puolueita” ja korruptoituneita vallanpitäjiä vastaan. Yleensä näiden vastapoolina 

esitetään kansa, jonka edun elitistit ovat unohtaneet. SMP:n antielitismi liittyy vahvasti 

puolueen järjestelmän vastaiseen asenteeseen (antiestablisment). Puolueohjelmassa ja 

Suomen Uutisissa kritisoidaan ja hyökätään vahvasti poliitikkoja ja virkamiehiä vastaan, 

mutta missään vaiheessa puolue ei kyseenalaista esimerkiksi oikeuslaitoksen tai 

eduskunnan oikeutusta. Sen sijaan arvostelu kohdistuu toimijoihin, jotka eivät toteuta 

instituutioiden tehtäviä. 

 

SMP:n retoriikassa toistuvat myös useat muut populismin elementit. Samaan aikaan kun 

SMP esittää arvo- ja kapitalismikritiikkiä, puolue antaa siunauksen suoralle demokratialle. 

Sen sijaan SMP eroaa perinteisestä populismista kannanotoillaan korkeakoulutuksesta ja 

etnosentrisyydestä. Suomen Uutiset ja puolueohjelma pitävät koulutusta tärkeänä, eikä 

puolue suosi silmiinpistävästi suomalaisia. Pro gradu –tutkielmani perusteella voidaan 

sanoa, että SMP:n vuoden 1970 vaaliretoriikka perustuu vahvasti populismiin. Samalla 

voidaan todeta, että puolue toisti samaa sanomaa niin puolueohjelmassaan, pää-

äänenkannattajassaan kuin puoluekirjallisuudessakin. Tämän vuoksi voidaan puhua 

vennamolaisesta retoriikasta.  

 

Populististen elementtien lisäksi puolueen retoriikka eli ajassa ja se kohdistui 

hallituspuolueisiin. Tämä näkyy Suomen Uutisten kirjoittelussa, jossa kohteena ovat 

useimmin kansanrintamapuolueet. Tosin myös kokoomus saa osansa, sillä se edustaa 

”rahan valtaa”. Puoluelehden kvantitatiivinen tarkastelu vahvistaa näkemystä, että SMP 

käytti hyväkseen marxilaista dialektiikkaa retoriikassaan. Hallituspuolueet edustavat 

sosialismia ja kokoomus kapitalismia, jolloin SMP:lle jää poliittisessa keskustassa ”asioiden” 

ja ”ihmisten” hoitaminen. SMP ei kuitenkaan eronnut tässä mielessä muista puolueista, sillä 

kaikki eduskuntapuolueet maltillistuivat 1960-luvulta lähtien. Puolueet pyrkivät vetoamaan 
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liikkuviin äänestäjiin, jotka ilmestyivät puolueiden tietoisuuteen samoihin aikoihin. 

Ideologian sijasta suurimpaan osaan vailla puoluetta olleista vetosivat poliittisessa 

keskustassa olevat mielipiteet. Maltillistumisessaan puolueet noudattivat kansainvälistä 

kehitystä. 

 

Vennamolainen vaaliretoriikka oli taitavasti rakennettu, sillä siihen sisältyi analyysi 

yhteiskunnan syvävirtauksista. Puolueen puheenjohtaja Veikko Vennamo ja SMP pyrkivät 

yhdistämään ”unohdetun kansan” epäyhtenäisestä joukosta. Veikko Vennamon 

tarkoituksena oli, että mahdollisimman moni pystyisi tuntemaan SMP:n omakseen. Tähän 

puolue pyrki tekemällä heterogeenisen joukon vaatimuksia, joilla oli yksi yhteinen nimittäjä. 

Ne vetosivat rakennemuutoksessa tappiolle jääviin kansanosiin, joiden ongelmat olivat 

todellisia. Näille kansanosille Vennamo puolueineen loi yhteisen käsitteen ”unohdettu 

kansa”, vaikka harva asia yhdisti heitä muuten yhteiskunnassa. 

 

Retoriikan luomisessa Vennamoa auttoi hänen toimenkuvansa asutustoiminnan johtajana 

sotien jälkeen, jolloin hän tutustui evakkojen arkeen. Ongelmien tunnistamisen lisäksi 

Vennamon työhistoria tarjosi puolueelle uskottavuuden lähteen. Se vakuutti äänestäjiä 

siitä, että puolue ymmärsi heidän ongelmansa ja että se osasi myös puuttua niihin. 

Vennamo puoluelehtineen käytti myös kyseenalaisia keinoja kannatuksen kasvattamisessa. 

Esimerkiksi Suomen Uutisten sivuilla ei varota katkeruuden syventämistä kansalaisten 

parissa, sillä puoluelehti asettaa eri väestöryhmät vastakkain. 

 

Populistiseen retoriikkaan kuuluu myös se, että ongelmien syyt ja ratkaisut ovat 

yksinkertaisia. Esimerkiksi työttömyys on tulosta hallituspuolueiden tietoisesta toiminnasta 

ja puolue lupaa poistaa sen kolmessa kuukaudessa. Työttömyyden puolue hoitaa suosimalla 

pieniä ja keskikokoisia yrityksiä. SMP ei tosin kerro, että Keskustapuolue oli linjannut 

samanlaisen elinkeinopoliittisen ohjenuoran aiemmin. SMP ei siis tuonut keskusteluun 

mitään muuta uutta kuin lupauksen työttömyyden siivoamisesta kolmessa kuukaudessa. 

Tässä mielessä Kansan Tahdon kuvaus SMP:stä puolueena, joka harjoittaa 

”sanaradikalismia”, on osuva.  

 

”Unohdetun kansan” konstruktiolla ja helpoilla ratkaisuehdotuksilla SMP käyttää hyväkseen 

kansalaisten vieraantumista yhteiskunnan kehityksestä. Vieraantumista tapahtui sekä 

päämääristä että keinoista, sillä yhteiskunnan arvot ja elinkeinorakenne olivat 

muutoksessa. Maata pyrittiin teollistamaan, jolloin maanviljelyn arvostus laski. 
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Arvostukseen vaikutti myös ylituotanto, jota alettiin suitsia teurastuspalkkioilla ja 

pellonvarausjärjestelmällä. Arvoissa tapahtui sodan jälkeen nopea keikautus, sillä vielä 

1950-luvulla tavoiteltiin maataloudessa omavaraisuutta. Myös yhteiskunnan arvot olivat 

liikkeessä nuoriso- ja vasemmistoradikalismin kontekstissa, eivätkä muutokset enää jääneet 

kaukaiseksi kohinaksi. Televisiot ja radiot toivat muutokset suomalaisten olohuoneisiin. 

 

Ennen vaaleja tarkastellussani äärimmäisellä oikealla oleva Liitto ja äärimmäisellä 

vasemmalla oleva Kansan Tahto suhtautuvat yhtä nuivasti SMP:hen. Niiden tiedostuslinja 

puolueeseen kuitenkin eroaa paljon toisistaan. Liitto kirjoittaa mahdollisimman vähän 

SMP:stä ennen vaaleja, vaikka SMP oli Keskustapuolueen sisällä syntynyt hajotusliike. Liiton 

kirjoitusten sävy on kuitenkin tiukka, eivätkä vertailut kansallissosialisteihin jää tekemättä. 

Lehden mukaan molemmat puolueet käyttävät samanlaisia retorisia keinoja kalastellakseen 

ääniä. Vennamon valheiden määrää lehti kuvailee sanalla ”tolkuton” ja selittää 

puolueeseen kohdistuvaa vähäistä kirjoittelua tällä – jokaista valhetta ei kannata oikoa. Silti 

kova kielenkäyttö ja hiljaisuus ovat saman asian kääntöpuolia. Suhtautuminen SMP:hen 

tuotti vaikeuksia Liitolle. 

 

Kansan Tahto kiinnittää puoluelehdistä eniten huomiota SMP:hen.  Taustalla on osaltaan 

marxilainen maailmankuva, jossa poliittinen todellisuus jakautuu oikeistoon ja 

vasemmistoon. Puoluelehti pyrkii osoittamaan, että vennamolaisuus edustaa äärilaidan 

oikeistolaisuutta ja lehti nimittää puoluetta kokoomuksen apupuolueeksi. Puolueen 

toiminta on petollista, sillä se ”sanaradikalismillaan” kertoo olevansa köyhien puolella. 

Tämän vuoksi lehti toteaa SMP:n olevan uhka vasemmiston vaalimenestykselle. 

 

Vaalien jälkeen Liitto ja Kansan Tahto alkavat muistuttaa toisiaan, kun Liitto aktivoituu 

SMP:n kritisoimisessa. Tätä osaltaan selittää vaalitulos, joka pakotti lehden kiinnittämään 

huomiota voittajapuolueeseen. Sen lisäksi Keskustapuolue ja lehti harjoittavat vaalien 

jälkeen kovaa itsekritiikkiä aiheista, joista Vennamo syytti puoluetta. Samalla puolueen 

uutisoinnissa tapahtuu muutos, sillä lehti raportoi tarkkaan SMP:n kannanotot 

hallitusneuvottelujen etenemisestä. Kansan Tahto puolestaan jatkaa kriittistä kirjoittelua 

”vennamolaisista”, eikä määrissä tapahdu suuria muutoksia. SKDL:n lehti pyrkii edelleen 

osoittamaan, että SMP on äärioikeistolainen puolue. Puoluelehden kuvaan tulee pieni särö, 

kun SMP:n eduskuntaryhmä äänestää sosialidemokraattien Rafael Paasiota puhemieheksi. 

Lehden mukaan tämä ei kuitenkaan muuttanut sitä tosiasiaa, että SMP on oikeistolainen 

puolue. 
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Pohjolan Työn kirjoituksissa tapahtuu samanlainen muutos vaalien jälkeen kuin Liitolla. 

Lehti kiinnittää vaalien jälkeen SMP:hen yhä enemmän huomiota. Taustalla on paitsi 

puolueen vaalivoitto mutta myös lehden hallitusneuvottelukirjoittelu, jossa SMP:tä 

pidetään tiiviisti mukana. Pohjolan Työ kutsuu eduskuntavaaleja ”heilurivaaleiksi”. 

Käsitteellä lehti toteaa, että kyse on hallituspuolueille tyypillisestä vaalitappiosta. Heiluri 

heilahti tällä kertaa äärivasemmalta äärioikealle. Lehti pitää SMP:n saamaa vaalivoittoa 

ansaitsemattomana, sillä puolue on keskittynyt viime vuosina eniten muiden puolueiden 

haukkumiseen mutta vähiten asioiden hoitamiseen. Pohjolan Työ pitää pelotteluvaalia 

kuvaavana nimenä eduskuntavaaleille, sillä ”vennamolaiset” ovat puoluelehdissään 

pelotelleet äänestäjiä sosialisoinnilla. Vaikka pelottelu on epäuskottavaa, moneen se on 

tehonnut. 

 

Vaikka lehti kirjoittaa vaalien jälkeen enemmän SMP:stä kuin ennen vaaleja, sen tuottama 

mielikuva puolueesta ei vaihdu. Puoluelehti leimaa SMP:n ideologian edelleen 

äärioikeistolaiseksi ja tässä mielessä lehti muistuttaa Kansan Tahtoa. Pohjolan Työ toistaa 

uutisoinnissaan myös Kansan Tahdon ajatuksen siitä, että SMP pyrkii viekkaudellaan 

huijaamaan ”vähävaraisia tukijakseen”. SMP on ”kokoomuksen renki”. 

 

Kaleva eroaa muista oululaisista lehdistä sillä, että se antaa vähiten tilaa SMP:lle. Se, ettei 

lehti aktivoidu SMP-kirjoittelussa missään vaiheessa, voi selittyä Kalevan 

puolueettomuudella. Lehdellä ei ollut tarvetta kiinnittää erityistä huomiota SMP:n 

vaalivoittoon, sillä se ei vienyt ääniä siltä pois. Toisaalta voidaan kysyä, lyökö lehti laimin 

roolinsa ilmiöiden ja asioiden selittäjänä. Kaleva ei analysoi lainkaan, mitä populismi on ja 

mikä merkitys populistisen puolueen voitolla on Suomen poliittisessa järjestelmässä. 

Samaan aikaan lehti tekee oivaltavia havaintoja liikkuvista äänestäjistä ja sen tuomista 

muutoksista, mikä kertoo lehden kyvyistä selittää ilmiöitä. Se, miksi lehti ei kiinnitä 

SMP:hen enempää huomiota, voi johtua lehden tasapuolisuusajattelusta. 

 

Kaleva eroaa puoluelehdistä myös siinä mielessä, että se pyrkii kirjoittelussaan 

puolueettomuuteen. SMP:tä koskevassa uutisoinnissa ja kirjoittelussa tämä näkyy 

varovaisuutena. Lehti esimerkiksi selittää vaalituloksen protestina, mutta se ei yhdistä 

tulosta maaseudun puolueeseen. Sen sijaan Kaleva vertailee tulosta eduskuntavaaleihin 

1966, jolloin SDP sai suuren vaalivoiton. Tulosten vaihtelua lehti selittää liikkuvilla 

äänestäjillä. Vaikka liikkuvat äänestäjät selittävät osaltaan vaalitulosta, selitys ei kerro 

mitään äänestäjien motiiveista. Sen sijaan selitys protestista kertoo niistä, jos se 
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yhdistetään kohteeseen. Kaleva ei analysoi protestin kohdetta eikä sen viestinkantajaa. 

Tässä mielessä Kaleva eroaa muista puoluelehdistä, sillä muut oululaislehdet antavat 

tulkintoja vaalitulokselle ja SMP:n vaalivoitolle. 
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