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Toijalan Työväenyhdistys on SDP:n alainen järjestö Toijalassa. Työväenyhdistyksen määrittelemiä
poliittisia tavoitteita toteutti käytännössä sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, joka muodosti yhdessä SKDL:n kanssa yhteisen vasemmistoryhmän. Toijalassa on ollut ominaista sosialidemokraattien ja kommunistien sujuva yhteistyö. Yhteistyön turvin puolueet saattoivat muodostaa valtuustoon
vasemmistoenemmistön ja johtaa politiikkaa. Tutkimuksessa selvitän vasemmistoenemmistön johtaman kunnallispolitiikan ilmentymistä Toijalassa. Tutkimuksen näkökulma on sosialidemokraattien toiminnassa ja poliittisessa tavoitteenasettelussa.
Vuoden 1956 kunnallisvaaleissa vasemmistopuolueet nousivat enemmistöasemaan Toijalan valtuustossa, ja sosialidemokraattien valtuustoryhmästä tuli suurin. Ennen tätä porvaripuolueet olivat
johtaneet kunnallispoliittista päätöksentekoa. Vasemmistoenemmistön turvin sosialidemokraatit
saavuttivat vähitellen keskeiset poliittiset johtopaikat ja alkoivat ajaa poliittisia tavoitteitaan. Toijalassa vallan rakenteet osoittautuivat melko vakaiksi. SDP oli pitkään vaaleissa suurin puolue. Kokoomus oli toinen Toijalan suurimmista poliittisista ryhmistä, mutta kokoomus pääsi harvoin SDP:n
edelle vaalituloksissa. SKDL:n kannatus oli melko vakiintunut. Vaaleissa vastakkain olivat vasemmistovallan jatkuvuus ja porvarivähemmistön asettama haaste perinteisille valtasuhteille.
Tutkimus päättyy vuoden 1996 kunnallisvaaleihin, joiden seurauksena vasemmistoenemmistön aika
oli ohi. Sosialidemokraatit joutuivat totuttelemaan uuteen tilanteeseen, jossa keskeiset vaikutusmahdollisuudet olivat muiden poliittisten ryhmien hallussa. 1980-ja 1990-lukuja ovat osaltaan sävyttäneet keskustelu julkisten palvelujen tulevaisuudesta ja taloudelliset vaikeudet.
Tutkimuksen pääasiallisena lähdeaineistona olen käyttänyt Toijalan Työväenyhdistyksen arkistomateriaalia, erityisesti pöytäkirjoja ja toimintakertomuksia. Lähteenä oli lisäksi ollut Toijalan Työväenyhdistyksen julkaisema Toijalan Demari -lehti.
Tutkimus puolueiden toiminnasta paikallisella tasolla on melko vähäistä. Kunnallispolitiikkaa ei
yleensä ole käsitelty poliittisen ryhmien välisten suhteiden kautta, vaikka poliittisten ryhmien välisten valtasuhteiden muotoutuminen vaikuttaa olennaisesti päätöksentekoon kunnissa. Poliittisten
ryhmien väliset suhteet määräytyvät paikallisten olojen pohjalta. Toijala on esimerkki pitkään jatkuneesta vasemmistojohtoisesta kunnallispolitiikasta. Monessa kunnassa nimenomaan sosialidemokraattien ja kommunistien suhteet olivat muun muassa historiallisten syiden takia kärjistyneet. Kilpailun takia poliittisten ryhmien välisen yhteistyön suunnat ovat yleensä vaihdelleet. Toijalan vasemmistopuolueiden välisen yhteistyön pitkäkestoisuutta ja toimivuutta voidaan pitää erityisenä.
Toijalan tilanne erosi muun muassa naapurikuntiensa Viialan ja Valkeakosken kunnallispoliittisista
olosuhteista, koska vasemmistopuolueiden yhteistyösuhteet ovat olleet näissä kunnissa monimut-

kaisemmat. Myös monissa kunnissa harjoitettu sosialidemokraattien ja kokoomuksen aseveliyhteistyö oli vieras asetelma Toijalassa, jossa vastakkain olivat juuri vasemmisto ja oikeisto.
Tutkin Toijalan poliittisten ryhmien suhteita sekä vasemmistopuolueiden yhteistyön sekä vasemmiston ja oikeiston vastakkainasettelun kautta. Sosialidemokraatit pitivät vasemmistoyhteistyötä
tärkeänä vaikutusmahdollisuuksiensa takaamiseksi. Toisaalta enemmistöasema ei taannut kaikkea
valtaa, vaan ryhmien oli tehtävä yhteistyötä määräenemmistösäädösten vuoksi. Ryhmät sitoutuvat
merkittävien poliittisten päätösten taakse, vaikka puolin ja toisin voitiin arvostella käytännön päätöksenteon prosesseja.
Toijalan Työväenyhdistyksellä oli poliittisen vaikutusvallan lisäksi myös muuten merkittävä asema
paikkakunnalla. Työväenyhdistyksen piirissä järjestettiin monipuolista toimintaa ja jäsenet osallistuivat melko aktiivisesti muun muassa vaalityöhön. Poliittisen järjestötoiminnan jatkuvana haasteena oli kuitenkin jäsenten saaminen mukaan toimintaan. Toisaalta puolueiden on pitänyt tehdä työtä
heikentynyttä kannatusta ja äänestysinnon laimentumista vastaan. Toijalan Työväenyhdistyksen
haasteena ovat lisäksi olleet hajaannuskaudet, jolloin ristiriidat syntyivät toisaalta ulkoisista syistä,
toisaalta paikallisista lähtökohdista.
Tarkastelen vasemmistovallan merkitystä Toijalan kehittymisessä. Sosialidemokraatit arvostelivat
porvarillisten puolueiden johtamaa päätöksentekoa ennen vasemmistoenemmistön kauden alkua ja
valittivat vaikutusmahdollisuuksien vähäisyyttä. Suomen yhteiskunnallinen kehitys heijastui Toijalaan, jossa vasemmistoenemmistön aikana 1960–80-luvuilla toteutettiin monia uudistuksia ja rakennettiin uutta. Suomessa alettiin toteuttaa hyvinvointivaltioon tähtäävää politiikkaa varsinkin
1960-luvulta lähtien, jolloin SDP ja keskustapuolue sovittivat yhteen erilaisia tavoitteitaan suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä. Vaikka poliittinen tilanne oli Suomessa usein epävakaa, merkittäviä uudistuksia pantiin toimeen, kun vaatimukset olivat kasvaneet yhteiskunnallisen muutoksen
myötä. Peruspalveluja luotiin niukoissa olosuhteissa mutta yhä kasvaneisiin tarpeisiin. Toijalan
Työväenyhdistys tuki SDP:n määrittelemiä hyvinvointivaltiopolitiikan linjauksia, mutta kunnallisen
palvelutason laajentaminen toi haasteita kuntataloudelle Toijalassa, eikä kysyntään pystytty jatkuvasti vastaamaan.
Valtion ja kuntien suhteita painoivat ajoittain kysymykset määräysvallasta ja uusien velvoitteiden
tuottamasta kustannusten jakamisesta. Valtio ohjasi hyvinvointipalvelujen kehittämistä kunnissa
suunnittelujärjestelmien ja valtionapujen kautta. Taloudellisten ja poliittisten syiden vuoksi sosiaalipoliittisia uudistuksia oli alettu toteuttaa Suomessa myöhemmin kuin muissa pohjoismaissa, mutta
uudistuspolitiikkaa jatkettiin toisaalta talouskasvun turvin 1980-luvun lopulle asti. Samalla kuitenkin keskustelu järjestelmien uudistamisesta voimistui. Valtionosuusjärjestelmän uudistus vuonna
1993 ja normien purkaminen muuttivat olennaisesti kuntien toimintaympäristöä.
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1 Poliittista päätöksentekoa Toijalassa yhteistyön tai vastakkainasettelun kautta
1.1 Työväenyhdistys Toijalassa
Työväenyhdistyksen 90-vuotisjuhlia varten laaditussa historian esityksessä on todettu, että ”Toijalan Työväenyhdistys on osa suomalaista sosialidemokratiaa. Sen historia on osa suomalaisen työväenliikkeen historiaa. Sen historia on Toijalan historiaa. Toijalasta ei löydy toista järjestöä, joka olisi
vaikuttanut kotikuntamme kehittämiseen siinä määrin kuin työväenyhdistys on tehnyt.”1 Joka tapauksessa sosialidemokraattiset vallankäyttäjät ovat jättäneet pysyvän jäljen Toijalan kehitykseen.
Toijalan Työväenyhdistys toimii SDP:n alaisena järjestönä Toijalassa. Toijalan Työväenyhdistys
aloitti toimintansa Akaan pitäjän työmiesseuran nimellä vuonna 1889. Perustetun yhdistyksen tarkoituksena oli edistää henkistä ja aineellista vireyttä sekä parantaa työväestön oloja. Alkuvaiheessa
yhdistyksen toiminta keskittyi sisäisten asioidensa hoitamiseen, mutta jo varhain työväenyhdistys
tarjosi jäsenilleen monipuolisia toimintamahdollisuuksia ja pyrki ajamaan poliittisia tavoitteita.2
Toijalan kauppala perustettiin vuonna 1946 entisestä Akaan kunnasta. Toijala sijaitsee EteläPirkanmaalla Tampereen ja Hämeenlinnan välillä. Sotien jälkeisenä aikakautena kaupunkien väkimäärä kasvoi voimakkaasti. Ensisijaisena syynä kaupunkien kasvuun olivat lisääntyneet työpaikat,
ensin etenkin teollisuuden ja sitten palveluelinkeinojen piirissä. Hämeen läänin kaupungit kuuluivat
yhteiskunnallisen kehityksen hyötyjiin.3 Myös Toijala oli kasvava paikkakunta. Toijalan 30 vuotta
(1946–1976) kestäneenä kauppala-aikana väkiluku kasvoi yli 3000 asukkaalla, mikä merkitsi yli
100 asukkaan keskimääräistä vuosikasvua. Elinkeinorakenne muuttui myös merkittävästi, sillä
1940-luvun puolivälissä teollisuustyöpaikkoja oli noin 450 ja 1970-luvun lopulla niitä oli lähes
kolminkertainen määrä. Toijalasta tuli vuonna 1977 kaupunki, kun vuoden 1976 kuntalailla siirryttiin yhtenäiseen kuntamuotoon.4 1970-luvun lopulta lähtien muutokset väkimäärässä olivat melko
vähäisiä, ja kaupungin asukasluvuksi vakiintui hieman yli 8000.5
Toijalan Työväenyhdistystä kunnallispoliittisessa päätöksenteossa edusti sosialidemokraattinen valtuustoryhmä. Työväenyhdistyksen ja valtuustoryhmän suhteita pidettiin yleensä toimivina. Työväenyhdistys määritteli sosialidemokraattien poliittisen linjan, jota valtuustoryhmä käytännössä toteutti. Sosialidemokraattien listalta vaaleissa valitut valtuutetut toimivat valtuustoryhmän jäseninä.
1
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Työväenyhdistyksessä valittiin edustajat poliittisiin luottamustehtäviin. Sosialidemokraattien valtuustoryhmän toiminta näyttää olleen varsin yhtenäistä, vaikka ryhmäpäätökset sitoivat yleensä valtuutetut yhteiseen linjan taakse. Valtuustoryhmän puitteissa käytiin neuvotteluja muiden poliittisten
ryhmien kanssa. Työväenyhdistyksen kokouksissa käytiin keskustelua sekä Toijalan kunnallisesta
kehittämisestä että laajemmin Suomen poliittisista näkymistä. Työväenyhdistyksessä otettiin kantaa
sosialidemokraattisen puolueen politiikkaan ja valtiovallan päätöksiin. Työväenyhdistys teki vaalityötä ja osallistui paikalliseen julkiseen keskusteluun. Työväenyhdistyksen puitteissa harjoitettiin
parhaimmillaan monipuolista toimintaa muun muassa opintojen ja harrastusten parissa.
Vasemmistoryhmän muodostivat SDP suurimpana ryhmänä sekä SKDL. TPSL oli osa vasemmistoryhmää 1960-luvulla. Porvaripuolueista suurin oli kokoomus, joka muodosti porvariryhmän pienempien puolueiden kanssa. Toijalan suurimmat puolueet olivat SDP ja kokoomus. SKDL:llä oli
vakaa kannattajakuntansa. Keskiryhmien kannatus on ollut melko rajallista. Toijalassa poliittinen
rakenne säilyi pitkään vakaana niin, että puolueet pitivät paikkansa eikä uusille yrittäjille yleensä
ollut tilaa, kuten TPSL:n esimerkki osoittaa.
Usein kunnanvaltuustojen rakenne on hajautunut niin, ettei mikään ryhmä kykene yksinään muodostamaan päätöksenteon kannalta tärkeitä enemmistöjä. Puolueiden on neuvotellen sovittava asioista ja muodostettava liittoutumia.6 Puolueiden väliset valtasuhteet ja enemmistöjen muotoutuminen ovat vaikuttaneet olennaisesti kuntien toimintaan ja paikalliseen kehitykseen.7 Poliittisten ryhmien väliset suhteet määräytyvät nimenomaan paikallisten olojen pohjalta. Kunnan toimintaympäristön lisäksi poliittisten ryhmien suhteisiin ovat vaikuttaneet henkilökysymykset ja kilpailuasetelmat puolueiden välillä.8
Ennen vuotta 1956 porvarilliset puolueet johtivat kunnallispolitiikkaa Toijalassa ja hallitsivat kunnallisia toimintoja. Vasemmistopuolueiden edustajat olivat valtuustossa ja lautakunnissa vähemmistönä. Vähemmistön vaikutusvalta oli suuresti riippuvainen siitä, kuinka paljon enemmistö oli valmis
luovuttamaan sille tärkeimpiä tehtäviä kuten lautakuntien puheenjohtajuuksia. Vasemmiston vaikutusmahdollisuudet eivät siten nousseet kovin merkittäviksi. Vuonna 1956 vasemmisto pääsi enemmistöasemaan ja politiikan suunta vaihtui, joskin vallan vaihdoksen seuraukset tulivat esiin vasta
vähitellen. Roolien vaihtuminen vaati totuttelua, ja kesti aikansa ennen kuin sosialidemokraattien
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poliittinen asema vakiintui ja he pääsivät ajamaan omia tavoitteitaan. Vastaavasti kokoomuksen oli
sopeuduttava vallan vähenemiseen.9
Toijala tarjoaa esimerkin vasemmistovetoisesta kunnallispolitiikasta. Toijalassa on ollut ominaista
vasemmistopuolueiden välinen pitkään jatkunut yhteistyö. Vasemmistopuolueiden yhteistyötä rakennettiin Suomen kunnissa sotien jälkeen vaihtelevalla menestyksellä. Suomessa yleinen kehitys
vei siihen suuntaan, että vasemmistoenemmistöiset kunnat olivat vähenemässä varsinkin 1980lukuun mennessä10. Vasemmistoenemmistöisissä kunnissa yhteistyötä on rakennettu erilaisiin suuntiin, eikä vasemmistopuolueiden yhteistyö ole ollut itsestäänselvyys, vaikka vasemmistopuolueiden
yhteistyötä voisi pitää luontevana valintana. Vasemmistopuolueiden yhteistyö oli tyypillistä varsinkin teollisuusyhdyskunnissa, joissa vasemmiston kannatus oli korkealla tasolla.11 Toijala poikkesi
kuitenkin vasemmistoenemmistöisistä teollisuusyhdyskunnista, sillä Toijalan elinkeinorakennetta
ovat leimanneet teollisen kehityksen ohella liikenne ja kauppa.12 Toijalan tilanne poikkesi myös
Suomen kunnissa yleisestä perinteisen vasemmisto–oikeisto -jaon ylittävästä SDP:n ja porvariryhmittymän välisestä yhteistyöasetelmasta, jonka tavoitteena on ollut jättää kommunistit oppositioon
ja vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle13. Toijalassa ei siis harjoitettu aseveliyhteistyötä Tampereen tyyliin, vaan poliittiset rintamat muotoutuivat Toijalalle ominaisista lähtökohdista.
1.2 Tutkimustehtävä
Tutkimuksen tehtävänä on tarkastella Toijalan Työväenyhdistyksen vaikutusmahdollisuuksia vasemmistoenemmistön vuosina Toijalassa. Tutkin Toijalan kunnallispolitiikkaa työväenyhdistyksen
ja sosialidemokraattien valtuustoryhmän poliittisen tavoitteidenasettelun kautta. Näkökulmani tässä
työssä on työväenyhdistyksen toiminnassa tai toisin sanoen sosialidemokraattien suhtautumisessa
Toijalan kehittämiseen ja muihin poliittisiin ryhmiin. Tässä tutkielmassa tarkastelen Toijalan kunnallispoliittisen päätöksenteon erityistä piirrettä vasemmistovallan jatkuvuutta ja sen merkitystä
paikkakunnan kehittymisessä. Tavoitteena on tuoda esille, miten sosialidemokraatit Toijalassa suhtautuivat yhteiskunnallisten olojen kehittämiseen ja millaista politiikkaa he harjoittivat päämääriensä toteuttamiseksi. Toijalan Työväenyhdistyksen roolissa kunnallisena vaikuttajana oli tärkeällä
sijalla vasemmiston valtuustoryhmän yhteistyö. Poliittisten ryhmien välien muotoutuminen vaikutti
siihen, millaisiin vallankäyttömahdollisuuksiin sosialidemokraattisilla toimijoilla oli mahdollisuus
ja miten sosialidemokraattien panos voidaan nähdä Toijalan keskeisissä päätöksissä ja kehityksessä.
Tutkimustehtävän asettelua perustelee täten vasemmistoenemmistöisen kunnallispolitiikan kuvaa9

Toijalan Demari 2/1979, 3, Toimi Tähkävuori, Työväenliikkeen merkitys Toijalan kunnallispolitiikassa.
Hoikka & Borg 1990, 26.
11
Koivuniemi 2004, 208–209.
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Jutikkala 1986, 133, 142–143.
13
Oulasvirta 1989, 122–123.
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minen. Vastauksien etsinnässä kietoutuvat yhteen Toijalan kunnallispoliittisten olosuhteiden tarkastelu, työväenyhdistyksen sisäinen toiminta sekä valtakunnallinen poliittinen tausta ja sosialidemokraattisen puolueen toiminta. Tutkimustehtävän suorittaminen jakautuu kolmeen osatehtävään.
Ensimmäinen osatehtävä on Toijalan puoluepoliittisen tilanteen selvittäminen. Millaiset suhteet
sosialidemokraateilla oli muiden poliittisten ryhmien kanssa? Toijalan kunnallispoliittisen päätöksenteon puitteiden ymmärtämiseksi ja sosialidemokraattien aseman muotoutumisen kannalta keskeinen kysymys liittyy poliittisten ryhmien välisiin suhteisiin. Tutkimuksen kannalta tärkeää kysymystä poliittisten välisistä suhteista lähestyn kahta tietä: vasemmistopuolueiden yhteistyön sekä
vasemmiston ja oikeiston vastakkainasettelun kautta. Poliittisten ryhmien välisiin suhteisiin vaikuttivat niin paikalliset edellytykset kuin lain säännökset. Vasemmistopuolueiden yhteistyö nähtiin
tärkeäksi vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi. Vähemmistöön jääneiden ryhmien kanssa
yhteistyöhön velvoitettiin myös määräenemmistösäädösten vuoksi.
Toijalan Työväenyhdistys on pitänyt vasemmistoyhteistyötä perustana Toijalan rakentamiselle. Sosialidemokraattien mukaan ”puolueen eheytyessä ja yhteistyön tiivistyessä SKDL:n kanssa Toijalassa oli voimakas vasemmisto. Kauppalan kehityksen kannalta tämä oli erittäin tärkeää”.14 Vasemmiston johtoaseman ylläpitäminen on näyttänyt olevan Toijalan Työväenyhdistyksen keskeinen
päämäärä. Valtuuston vasemmistoenemmistö kesti Toijalassa lähes 40 vuoden ajan. Sosialidemokraatit olivat lähes koko tämän ajan valtuuston suurin ryhmä. Selvitän, miten vasemmistossa luotiin
puitteet yhteistyölle ja miten sitä ylläpidettiin vuodesta toiseen. Vaatiko yhteistyö myönnytyksiä
työväenyhdistykseltä? SKDL ei ollut Toijalan Työväenyhdistyksen näkökulmasta vastavoima vaan
välttämätön yhteistyökumppani tavoitteessa ylläpitää vasemmistoenemmistöä Toijalassa. Vasemmistoyhteistyön sivujuonteisiin kuuluvat TPSL:n olemassaolo 1950- ja 1960-luvuilla sekä ajoittaiset kiistat ryhmien sisällä ja välillä.
Suomen poliittiselle kulttuurille on ollut ominaista yhteiskunnan luokkajakoon perustuva puoluejärjestelmä. Kansalaisten puoluevalinnat ovat lähes johdonmukaisesti heijastaneet heidän yhteiskunnallista asemaansa.15 Politisoituneessa yhteiskunnassa oikeiston ja vasemmiston välinen vastakohtaisuus oli usein selittävänä taustatekijänä monissa ristiriitatilanteissa.16 Poliittinen päätöksenteko
tähtää erilaisten tarpeiden tyydyttämiseen erilaisten arvojen pohjalta. Kun ristiriitaiset tavoitteet
törmäävät yhteen, konfliktit ovat väistämättömiä. Poliittiseen prosessiin liittyy siten läheisesti ratkaisujen etsintä yhteistoiminnassa neuvottelemalla. Vastakkaisten mielipiteiden yhteentörmäykset
14
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Suhonen 1988, 153–154.
16
Nousiainen 1991, 29.
15

4

voivat aiheuttaa ongelmia päätöksenteon eri tasoilla. Toisaalta jännitteiden olemassaolo pakottaa
keskusteluun ja vaatii poliitikkoja perustelemaan mielipiteensä puolustautuessaan vastakkaisia näkemyksiä vastaan.17
Toijalan poliittiselle tilanteelle oli leimallista vasemmisto–oikeisto -asetelma. Tarkastelen, miten
poliittinen jakautuminen on näkynyt Toijalan kunnallispoliittisella kentällä. Poliittinen kilpailu ja
toisaalta yhteistyöasetelmat ovat jättäneet jälkensä Toijalaan. Menneen ajan poliittisen ilmapiirin
tutkiminen antaa perustan ymmärtää myös nykyhetken kunnallispoliittista todellisuutta. Vasemmistoenemmistön vakiintuneesta jatkuvuudesta tuli sosialidemokraateille tärkeä asia, koska siten sosialidemokraatit ovat kokeneet olleensa johtamassa Toijalan kehitystä, joka toi uusia asukkaita, teollisuutta, palveluja ja rakentamista18.
Vastakkaisten ryhmittymien vahvuudella on merkityksensä kunnallispolitiikassa, mutta se ei silti
kerro koko totuutta valtasuhteista kunnissa.19 Vallankäyttömahdollisuuksien kannalta on olennaista, minkälaisia enemmistöjä valtuustoryhmät ovat muodostaneet. Enemmistön turvin voitiin ohjata
kunnallispoliittista päätöksentekoa, vaikka toisaalta määräenemmistösäädökset ovat taanneet myös
vähemmistöille äänivaltaa päätöksissä.20 Määräenemmistösäännökset pakottivat yhteistyöhön ohi
puoluerajojen.21
Sosialidemokraattien näkökulmasta oikeistoryhmä Toijalassa, lähinnä kokoomus, saattoi halutessaan vaikeuttaa kunnallislain määräenemmistövaatimusten turvin keskeisiä taloudellisia päätöksiä.
Nostan esiin, millaisia ristiriitoja ryhmien välillä oli tai toisaalta missä asioissa saavutettiin yhteisymmärrys. Käytännön päätöksenteossa kiistoja saattoi nousta esiin, mikä vaati taipumista kompromisseihin. Kokoomus olikin toisaalta sosialidemokraattien poliittinen vastustaja, toisaalta neuvottelukumppani.
Vasemmistoenemmistön turvin sosialidemokraatit hallitsivat keskeisiä poliittisia luottamustehtäviä
ja on voitu todeta, että pääsivät ensimmäisinä määrittelemään politiikan tahdit. On sanottu, että
”vaikka enemmistönä olevan työväenliikkeen osuus on ollut mittavinta, ansaitsee myös vähemmistö
kiitoksen rakentavasta yhteistyöstä”.22 On muistettava, että Toijalassa vallitsi lähes tasapainotilanne
poliittisten puolten välillä, koska toisinaan ero vasemmiston ja oikeiston voimasuhteiden välillä oli
17
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melko niukka. Tämän vuoksi vasemmistoryhmän ja porvariryhmän suhteita oli pidettävä yllä Toijalan kunnallispoliittisen päätöksenteon toimivuuden säilyttämiseksi. Työväenyhdistyksen puheenjohtaja Urpo Nieminen totesi vuonna 1980, että ”kunnalliselämässä ei mikään puolue voi yksin kaupunkia rakentaa eikä yksin hoitaa, vaan yhdessä on rakennettava. Yhteen hiileen puhaltaen saavutamme parhaan tuloksen kuntalaisia ajatellen.”23 Vasemmiston ja oikeiston yhteistoimintaa on kuvattu Toijalassa suhteellisen riidattomaksi, mutta myös kahakoita oli kilpailuasetelman vuoksi.24
Kun vasemmistoryhmä sosialidemokraattien johdolla piti hallussaan keskeisiä vaikuttamisen paikkoja, vähemmistö pyrki saamaan lisää vaikutusmahdollisuuksia25. Porvariryhmä pyrki haastamaan
valtarakenteet. Vaaleissa vastakkain olivat vasemmistovallan jatkuvuus ja haaste perinteisille valtasuhteille.
Toinen kysymys sosialidemokraattien vaikutusmahdollisuuksien ilmentymisen kannalta liittyy Toijalan kehityskauteen. Voidaanko uudistuspolitiikan tulokset lukea sosialidemokraattien johtovastuun ansioksi? Ainakin sosialidemokraattien mielestä ”saavutettuihin tuloksiin voidaan kauppalan
mahdollisuudet huomioon ottaen olla tyytyväisiä”26. Työväenyhdistyksen piirissä todettiin, että
”niinä vuosina jolloin Toijalassa on ollut vasemmistoenemmistö ja sen suurimpana ryhmänä sosialidemokraatit, on kauppalan kehitys mennyt pitkin harppauksin. Kauppala on muuttunut maalaiskylästä teollistuneeksi yhdyskunnaksi.”27 Toiset puolueet saattoivat kyseenalaistaa vasemmistojohtoisen politiikan tulokset. Vasemmistovallan vuosina Toijalassa toteutettiin monia uudistuksia. Paikalliset edellytykset loivat pohjan uudistuksille, mutta puitteet määriteltiin valtion säädöksissä ja vaatimuksissa.
SDP valitti vähäisiä vaikutusmahdollisuuksiaan, kun puolue oli hallitusvastuun ulkopuolella. Puolue arvosteli Suomen yhteiskunnallisia olosuhteita ja uudistuspolitiikan hitautta. SDP:n sosiaalipoliittisen ideologian perustana oli kasvun politiikka, toimeentuloturvan vahvistaminen ja kulutuserojen tasaaminen sekä sosiaalisten erojen karsiminen. Tavoitteena oli turvata jokaiselle kansalaiselle
sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin perustaso. Keskeistä sosialidemokraattien kannattamassa
uudistuspolitiikassa oli yhteiskunnallisen vastuunkannon vakiinnuttaminen.28 Toijalan Työväenyhdistys tuki SDP:n hyvinvointivaltiopolitiikan linjauksia, mutta kuntien ja valtion suhteet eivät olleet
ongelmattomat. Myös työväenyhdistys arvosteli valtiovaltaa kuntien taloudellisten olojen vaikeut-
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tamisesta ja toisaalta Toijalan kohtelusta aluepolitiikassa. Tarkastelen, miten valtion ja kuntien suhteiden ajoittainen kitka ilmentyi Toijalassa sosialidemokraattien mielestä.
Suomen hyvinvointivaltiolinjauksia määriteltiin sosialidemokraattien ja keskustan johtamana punamultayhteistyön puitteissa. Poliittisen tilanteen vakiintumisen lisäksi talouden kasvu ja teollistuminen mahdollistivat monien sosiaalipolitiikan kehittämiseen tähdänneiden uudistusten käynnistämisen.29 Ristiriidat ja toisaalta yhteistyösuhteiden vaaliminen ovat sävyttäneet suomalaista yhteiskuntaa. Suomalainen hyvinvointivaltio on monien poliittisten pelien ja kompromissien tuote, eikä se
välttämättä ole täysin minkään puolueen tavoitteiden mukainen.30 Suomessa omaksuttiin kuitenkin
laajasti sosiaalipoliittiset tavoitteet. Hyvinvointiyhteiskunta on pitkäaikaisen perinteen ja yhteiskunnallisen muutoksen tulos.31 Tarkastelen Suomen yleistä yhteiskunnallista ja poliittista kehitystä ja
miten se heijastui Toijalan tasolla. Sisäpoliittinen tilanne oli Suomessa toisinaan horjuva. Vaalitaistelut ja valtapyrkimykset ovat antaneet oman leimansa kehitykselle. Kuntien, erityisesti Toijalan, ja
valtion välisiä suhteita tarkastelen myös keskeisten sosiaalipalvelulakien, kuten kansanterveyslain ja
päivähoitolain, toteuttamisen kautta. Lisäksi peilaan valtion ja kuntien välisiä suhteita 1960-luvun
puolivälin kuntauudistussuunnitelmien sekä 1980-luvulla palvelujen rahoittamisesta syntyneiden
keskustelujen kautta. Muutokset ovat näkyneet Toijalan olosuhteissa, joissa työväenyhdistys pyrki
tavoitteitaan toteuttamaan. Tarkastelen työväenyhdistyksen suhtautumista muutoksiin toimintaympäristössään.
Hyvinvointivaltion rakentaminen perustui vahvasti kuntiin palvelujen tuottajina ja jakelijoina.32
Palvelusektorin laajentuminen merkitsi kunnille hallinnollisten uudistusten toteuttamista ja taloudellisten puitteiden kiristymistä. Kuntasektoria laajensi palvelujen määrällinen lisääntyminen ja
henkilöstömäärän kasvu. Palveluja tuottavien organisaatioiden koko kasvoi ja rakenteet monimutkaistuivat.33
Hyvinvointivaltion perustana olevat julkiset palvelut tulivat siis kuntien vastuulle, mutta valtio ohjasi kehitystä. Suomalaista hyvinvointivaltiokehitystä leimasivat 1980-luvun alkuun asti yhtenäistämistavoitteet ja ylhäältäpäin ohjattu suunnitelmallisuus.34 Valtionavuilla pystyttiin ohjaamaan
kunnallisen palvelutuotannon tarjontaa määrällisesti ja aluepoliittiset näkökohdat huomioiden.35
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Julkisten palvelujen verkoston rakentamista ohjattiin erityislainsäädännön ja sektorikohtaisten valtionosuusjärjestelmien kautta. Hyvinvointi-ideologian mukaiseen alueelliseen tasa-arvoon pyrittiin
paikallisen itsehallinnon kustannuksella.36 Taloudelliset kysymykset olivat keskeisiä kuntien suhteessa valtioon. Koska investoinnit veivät paljon Toijalan rajoitettuina pidettyjä resursseja, palvelujen järjestämisen aloittamista jouduttiin toisinaan lykkäämään. Toijalassa oli vastattava vaatimuksiin, vaikka sosialidemokraatit kokivat sen toisinaan vaikeaksi. Sosialidemokraattien mukaan taloudelliset realiteetit oli joskus asetettava ”hyvän tahdon edelle”. Lakisääteiset velvoitteet oli kuitenkin
hoidettava.37 Uudenlainen ilmapiiri alkoi vallita 1980-luvulla, jolloin käytiin keskustelua palvelujen
ja sosiaaliturvan tasosta. Viimeistään 1990-luvun alun lama muutti kuntien asemaa, ja palvelutason
laajentaminen vaihtui säästöihin.38
Toijalan Työväenyhdistys oli poliittinen vaikuttaja, mutta sillä oli myös muuten merkittävä asema
paikkakunnalla. Kolmantena osatehtävänä on työväenyhdistyksen sisäisten toimintaedellytysten
kartoittaminen.
Puolueiden järjestötoiminta on ollut Suomessa vilkasta. Puolueiden järjestöjä on luonnehdittu samoin ajattelevien kohtaamispaikaksi ja yhdessäolon mahdollisuudeksi. Varsinainen poliittinen toiminta saattoi saada vähemmän huomiota osakseen, poikkeuksena oli vaalityö.39 Työväenyhdistyksen piirissä oli parhaimmillaan monipuolisen toiminnan verkosto ja laaja joukko toimijoita. Koska
yhteiskunta oli edelleen arkipäivänkin tasolla melko jakaantunut, vasemmisto kokoontui omien
joukkojensa pariin järjestötoiminnan tasolla. Työväenyhdistyksen piirissä järjestettiin monenlaista
toimintaa, mutta haasteena oli jäsenten aktivointi mukaan toimintaan.
SDP:ssä pidettiin ongelmana jäsenistön passivoitumista ja puolueen heikkenevää kannatusta. Yhteiskunnan muuttuessa poliittiseen järjestötoimintaan osallistuminen menetti merkitystään.40 Kunnallispoliittinen aktiivisuus ainakin vaaleissa oli melko korkeaa Toijalassa 1960- ja 1970-luvuilla.
Vaalityön katsottiin kuitenkin muuttuvan työläämmäksi. Äänestysaktiivisuuden laimentuminen näkyi vasemmiston kannatuksessa41. Toijalassa sosialidemokraattien kannatus politiikassa oli yleensä
vahvaa, mutta haaste nähtiin oikeistopuolueiden kannatuksen nousussa vasemmiston kustannuksella. Toisaalta poliittisten vastustajien ohella sosialidemokraattien asemaa uhkasivat sisäiset ristiriidat, jotka nousivat toisaalta ulkoisista syistä että paikallisten olosuhteiden pohjalta. SDP:n hajaan36
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nuskehitys 1950-luvulta alkaen vaikutti myös Toijalan Työväenyhdistyksen toimintaan. Toijalan
Työväenyhdistyksessä puhuttiin 1980-luvun alussa toisesta hajaannuksesta, mutta tällöin kiistely
nousi työväenyhdistyksen sisältä.
Tutkimuksen toisessa luvussa käsittelen SDP:n ja Toijalan Työväenyhdistyksen toimintaedellytysten muuttumista. Puolueessa on käyty keskustelua tavoitteidenasettelusta yhteiskunnan muuttuessa,
ja puolueen historiassa on aikoja, jolloin mielipiteiden yhteentörmäyksistä ei päästy yli. Tarkastelen
myös, miten Toijalan Työväenyhdistyksen toimintaa on koetettu sopeuttaa toimintaympäristön
muutoksiin. Kolmannessa luvussa keskityn poliittisten ryhmien välisten suhteiden muodostumiseen
Toijalassa. Tuon muutamien vasemmistoenemmistöisten kuntien esimerkkien kautta esiin, miksi
Toijalassa vasemmistoryhmien kestävää yhteistyösuhdetta voi pitää erityisenä Suomessa. Sosialidemokraattien mukaan Toijalan kunnallispoliittisen päätöksenteon perusta oli vasemmistoyhteistyö,
jota oli lähdetty rakentamaan sosialidemokraattien ja kommunistien välille. Käsittelen vasemmistoyhteistyön vakiintumista myös sosialidemokraattien hajaannusriitojen aikana. Kunnallispolitiikkaa
ovat lisäksi sävyttäneet vasemmistoenemmistön valta ja poliittisten vähemmistöryhmien vaatimukset. Neljännessä luvussa tarkastelun kohteena ovat kunnallisvaalit Toijalassa. Kunnallisvaalitaisteluissa vasemmiston ja oikeiston välinen asetelma on ollut ominainen: sosialidemokraatit puhuivat
jatkuvuuden puolesta ja muun muassa kokoomus pyrki vallanvaihdokseen. Viides luku käsittelee
valtakunnan politiikkaa erityisesti eduskunta- ja presidentinvaalien kautta. Tarkastelen eduskuntavaalien tuloksia Toijalassa, SDP:n kannatuksen muuttumista ja työväenyhdistyksen vaalityötä. Paikalliselle tasolle heijastuivat puolueiden väliset valtataistelut ja toisaalta hallituspuolueiden yhteistyön tulokset.
Kuudennessa luvussa katse siirtyy Toijalaan ja siihen, miten poliittisin päätöksin edistettiin kehitystä paikkakunnalla. Toijalan rakentamiseen kuului monia haasteita, joiden ratkaisemista tarkastelen
sosialidemokraattien poliittisen tavoitteenasettelun kautta. Paikallisen rakennustyön lisäksi käsittelen Toijalan seudun kuntien välisiä suhteita ja Suomen aluepolitiikkaa. Sosialidemokraatit Toijalassa ovat antaneet omat arvionsa kuntien välisestä tasavertaisuudesta ja valtion päätöksistä. Seitsemännessä luvussa luon ensin taustan Suomen hyvinvointivaltiokehitykselle. Julkisen sektorin vahvistamisesta tuli päämäärä, jota käytännössä toteutettiin kuntatasolla. Selvitän, miten kunnallisia
palveluja laajennettiin käytännössä Toijalassa valtiovallan velvoittamana ja paikallisista lähtökohdista. Kahdeksannessa luvussa kuntien ja valtion suhteet alkavat olla entistä enemmän koetuksella
Taloudelliset kysymykset liittyivät olennaisesti palvelujen kehittämiseen myös Toijalassa. Työväenyhdistyksessä omaksuttiin tavoite Toijalan palvelutason kehittämisestä, mutta se koettiin monesti
haastavaksi tehtäväksi eikä valtiovallan linjaa katsottu aina suopein silmin. Taloudellisten olosuh9

teiden kiristyessä ja asenteiden muuttuessa kuntien toimintaympäristö oli muutoksen kohteena. Tässä luvussa saatetaan myös Toijalan kunnallispolitiikka uudelle aikakaudelle. Lama-aikana kypsyivät
muutospaineet, jotka purkautuivat vuoden 1996 kunnallisvaaleissa. Loppuluvussa kokoan yhteen
tutkimustehtävän käsittelyn. Arvioin vasemmistoyhteistyön merkitystä ja sosialidemokraattien asemaa poliittisena toimijana Toijalassa.
1.3 Aikarajaus
Tutkimuksessa tarkastellaan Toijalan Työväenyhdistyksen historiaa ja Toijalan kunnallispolitiikan
käänteitä vasemmistoenemmistön kauden alusta vuonna 1956 vuoteen 1996, jolloin vasemmistopuolueet menettivät enemmistön Toijalan kaupunginvaltuustossa. Aikarajaus seuraa tutkimustehtävästä.
Tutkimuksen lähtökohtana on vuosi 1956, jolloin Toijalan kauppalanvaltuustoon tuli vasemmistoenemmistö, kun vasemmistopuolueet menestyivät vaaleissa ja saivat enemmän edustajia valtuustoon kuin porvaripuolueet. Ajankohtaa voidaan pitää uutena alkuna Toijalan kunnallispolitiikassa.
Vasemmiston pitkä valtakausi alkoi ja vähitellen kunnallisia palveluja alettiin laajentaa osin paikallisista aloitteista, osin valtion velvoittamana.
Tutkimus päättyy vasemmistoenemmistön aseman murtumiseen. Vuoden 1996 kunnallisvaaleissa
voittajaksi nousi Toijalan sitoutumattomien ryhmä, jonka voidaan sanoa syrjäyttäneen sosialidemokraatit vallasta. SDP:n valta-aseman haastaja ei noussut esiin tyhjästä, vaan poliittista keskustelua
oli aiemmin käyty vasemmiston vallasta ja tilanteeseen tyytymättömät halusivat kyseenalaistaa poliittiset rakenteet. Poliittisia asetelmia 1990-luvun alussa väritti osaltaan laman seuraukset kuntataloudessa.
1.4 Lähteet ja kirjallisuus
Kansallisella tasolla poliittisia puolueita koskeva tutkimus on laajaa, mutta paikallisella tasolla melko vähäistä ja yksipuolista, lähinnä vaalikannatukseen liittyvää.42 Kuntien historian tutkimuksessa
on käsitelty paikallispolitiikkaa, ja puolueiden välisiä suhteita. Paikallishistoriaa ei kuitenkaan
yleensä ole tehty varsinaisesti puolueiden näkökulmasta. Paikallishistorian tutkimuksessa on lisäksi
vielä aukkoja, kun kaikkien kuntien historiaa ainakaan sotien jälkeiseltä ajalta ei ole vielä tutkittu.
Kuntien poliittisten paikallisyhdistysten historiasta on tehty tutkimuksia, mutta niissä on usein keskitytty yhdistyksen oman historian tarkasteluun kunnallispoliittisen vaikuttamisen jäädessä sivurooliin.
42
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Poliittisten ryhmien välisten suhteiden muotoutumista paikallisella tasolla on tutkittu siis varsin
vähän. Tutkimuksissa ei ole yleensä ollut näkökulmana kunnallispolitiikan toteuttamisen tarkastelu
tietyn valtaliittoutuman lähtökohdista. Tutkimusta kunnallispoliittisista yhteistyösuhteista tarvittaisiin lisää, koska poliittisten ryhmien välisten suhteiden muotoutumisella on oma merkityksenä tarkasteltaessa kuntien toimintaympäristöä. Poliittisten ryhmien väliset suhteet ovat muodostuneet
paikallistasolla samanlaisistakin lähtökohdista eri tavoin.
Lisäksi kuntien ja valtion välisen suhteen tarkastelu hyvinvointipalvelujen rakentamisvaiheessa on
jäänyt tutkimuksessa pitkälti sivuun.43 Palvelujen rakentamista on yleensä tarkastelu valtion näkökulmasta yleisellä tasolla. Ihmiset ovat kohdanneet hyvinvointivaltion juuri kuntien järjestäminen
palvelujen kautta, minkä vuoksi kuntien kohtaamia haasteita ja kuntien näkökulmaa julkisten palvelujen laajentamiseen tulisi tutkia lisää.
Tutkimuksen lähdeaineistona olen käyttänyt Toijalan Työväenyhdistyksen arkistomateriaalia kuten
pöytäkirjoja ja toimintakertomuksia. Työväenyhdistyksen melko laaja ja osittain järjestämätön arkistoaineisto sijaitsee Akaan kaupunginarkistossa. SDP:n puoluehajaannuksen ajalta olen tutkinut
myös Toijalan sosialidemokraattisen yhdistyksen toimintaan liittyvää arkistoaineistoa työväenarkistossa. Toijalan kunnallispoliittisia tapahtumia olen kartoittanut valtuuston pöytäkirjojen sekä paikallislehti Toijalan Seudun pohjalta. Sosialidemokraattien kunnallispoliittisia linjauksia on käsitelty
vuodesta 1972 lähtien Toijalan Työväenyhdistyksen julkaisemassa Toijalan Sosialidemokraatti lehdessä (vuodesta 1978 lähtien Toijalan Demari), jonka perustamisen taustalla sosialidemokraattien tyytymättömyys puolueellisena pidettyä paikallislehti Toijalan Seutua kohtaan44. Sitten Toijalassa puolueiden omissa tiedotuslehdissä nokiteltiin puolin ja toisin, nimimerkkien takaa ja suoraan.
Tutkimuksen lähteenä on lisäksi ollut haastatteluja, joissa pitkään Toijalan Työväenyhdistyksen
jäsenenä olleet ja Toijalan kunnallispolitiikassa vaikuttaneet henkilöt ovat kertoneet näkemyksiään
toimintaympäristönsä muutoksista. Haastattelut ovat auttaneet ymmärtämään työväenyhdistyksen
asemaa Toijalassa sekä sosialidemokraattien poliittisia tavoitteita kunnallispoliittisessa päätöksenteossa. Lisäksi Toijalan entinen kaupunginjohtaja Toimi Tähkävuori on kommentoinut kautensa
aikana tapahtuneita muutoksia Toijalassa ja niiden taustoja.
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SDP:n näkökulmaa yhteiskunnan kehittämiseen olen etsinyt muun muassa Sosialistisesta Aikakauslehdestä. Tutkimuskirjallisuudesta nostan esiin Teppo Krögerin tutkimuksen Hyvinvointikunnan
aika, kunta hyvinvointivaltion sosiaalipalvelujen rakentajana. Kröger selvittää tutkimuksessaan kuntien tehtäviä ja asemaa sosiaalipalvelujärjestelmän rakentamisessa. Pirkko-Liisa Rauhalan tutkimuksen pohjalta olen käsitellyt sosiaalipalvelujen rakentamista Suomessa yleisesti. Rauhala on tutkinut sosiaalipolitiikkaan liittyvää keskustelua, sosiaalisten lakien säätämisen perusteita ja lakien
toteuttamista käytännössä. Tässä tutkielmassa tarkastelen, miten lakiuudistuksia toteutettiin Toijalassa. Anneli Anttosen ja Jorma Sipilän teoksessa Suomalaista sosiaalipolitiikkaa käsitellään Suomen tietä pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi. Hyvinvointivaltiokehityksen tarkastelu on olennaista, kun käsittelen kunnallisten palvelujen laajentamista Toijalassa.
Onni Rantala on teoksessaan Suomen puolueiden muuttuminen 1945–1980 käsitellyt poliittista historiaa puolueiden kannalta. Rantasen tutkimusta on hyödynnetty myös tässä tutkielmassa. Suomen
yleistä poliittista tilannetta ja yhteiskunnallista kehitystä kartoitan lisäksi Jaakko Nousiaisen ja Jukka Nevakiven tutkimusten kautta. Kunnallispolitiikan perusteista, kunnan toiminnoista ja kuntien
toimintaympäristön muutoksista olen etsinyt tietoa muun muassa Paavo Hoikan ja Sami Borgin,
Lasse Oulasvirran sekä Risto Harisalon, Tuija Rajalan ja Krister Ståhlbergin teosten pohjalta.
Esko Korkeamäki on aiemmin tutkinut Toijalan Työväenyhdistyksen historiaa 1960-luvun alkuun
asti. Ennen Korkeamäen tutkimuksia työväenyhdistyksessä on laadittu itse katsauksia yhdistyksen
historiallisista vaiheista. Näitä selvityksiä on esitelty etenkin työväenyhdistyksen juhlavuosien yhteydessä, ja ensimmäinen tällainen painettu historia ilmestyi vuonna 1979.45 Tutkimus Toijalan
Työväenyhdistyksen 1960-luvulta lähtien on tekeillä. Samoin tutkimus Toijalan historiasta 1900luvulta on valmistumassa.
2 Suunnan etsintä: sosialidemokraattien valtataistelua ja yhteisen linjan tavoittelua
2.1 Toijalan Työväenyhdistys SDP:n hajoamista seuraamassa
Kaikissa puolueissa on ollut ajoittain kilpailua eri ryhmittymien erilaisten intressien ja tavoitteiden
vuoksi. Sisäisistä erimielisyyksistä voi koitua puolueyhteisöille vakaviakin seurauksia.46 SDP:n
hajaantumiskehityksellä 1950- ja 1960-luvuilla oli laajat seuraukset, se ulottui puolueosastojen tasolle ja se vaikeutti pitkään puolueen asemaa.
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Vuoden 1955 puoluekokouksessa sosialidemokraatit jakaantuivat puheenjohtaja Emil Skogia ja
puoluesihteeri Väinö Leskistä kannattaviin ryhmittymiin.47 Maakuntien puolueväki seurasi hämmentyneenä ja paheksuen hajaannuksen alkuvaiheessa puolueen johtohenkilöiden riitelyä Helsingissä.48 Hajaannusprosessin alkuvaiheessa ei näyttänyt siltä, että erimielisyydet olisivat vaikuttaneet
Toijalan Työväenyhdistyksen toimintaan. Sosialidemokraatit saivat vuoden 1956 kunnallisvaaleissa
voiton, joka Toijalan Työväenyhdistyksen mielestä oli ”sitäkin merkittävämpi, koska nyt ensi kerran on Toijalan kauppalan valtuusto vasemmisto enemmistöinen”. Vasemmistoenemmistön saavuttamisen jälkeen työväenyhdistyksessä omaksuttiin tavoitteeksi, että ”saavutettu vaalivoitto pystytään seuraavissakin vaaleissa säilyttämään ja sitä vielä lisäämäänkin”.49 Vasemmistoenemmistöisen
valtuuston ensimmäisen vuoden päätökset tehtiin pääosin sosialidemokraattista valtuustoryhmää ”ja
sen takana olevaa sos.dem. työväenyhdistystä tyydyttävällä tavalla”.50 Tilanne sosialidemokraattien
joukoissa vaikeutui vääjäämättä, sillä ”puolueen johtoportaista kentälle levinnyt linjajakoisuus on
alkanut suorittaa hävittävää työtään myöskin yhdistyksessämme”.51
SDP:n ristiriidat kärjistyivät vuonna 1957 pidetyssä ylimääräisessä puoluekokouksessa, kun Väinö
Tanner voitti puolueen puheenjohtajavaalissa yhdellä äänellä K.A. Fagerholmin. Tannerin valinnasta suuttuneet skogilaiset marssivat ulos kokouksesta. Vähemmistöön jääneet aloittivat oppositiotoiminnan puolueen sisällä ja kun heistä osa erotettiin vuoden 1958 alussa SDP:stä, kahtiajako alkoi
näyttää selvältä.52 Toijalan Työväenyhdistyksessä todettiin puolueen tilan vakavuus vuoden 1958
alussa:
”Jo vuosia jatkuneet riitaisuudet puolueemme – samoinkuin muidenkin työväenjärjestöjen –
keskuudessa ovat laajentuneet ja syventyneet. Ylimääräinen puoluekokous ei toivomuksista huolimatta
pystynyt tilannetta selvittämään. Puolueemme, joka on vuosikymmenet taistellut menestyksellisesti
kansanvaltaisuuden puolesta sekä oikeisto- että vasemmistodiktatuurin pyrkimyksiä vastaan, on saanut
uuden sisäisen vastustajan, joka nyttemmin täysin järjestäytyneenä on ulottanut organisaationsa yli
maan.”53

Vaikka työväenyhdistyksessä oli nostettu esiin SDP:n opposition toiminta, kannanotto ei kuitenkaan
merkinnyt heti jyrkkää eron tekemistä sen kannattajiin. Skogilainen Aati Alho johti sosialidemokraattien edustajana valtuustoa vielä vuoden 1958, minkä jälkeen sosialidemokraatit kävivät valtataistelua valtuuston puheenjohtajan paikasta.54 Puoluehajaannus näkyi yhä selvemmin sosialidemokraattien valtuustoryhmässä, jonka ”työskentelyä on haitannut tuntuva ryhmäkurin puute, joka toi47
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sinaan on saanut varsin räikeitäkin muotoja ja ilmennyt piittaamattomuutena yhteisesti tehdyistä
päätöksistä”.55 Työväenyhdistys paheksui sitä, että osa valtuustoryhmän jäsenistä oli alkanut poiketa yhdistyksen antamista ohjeista.56 Toisaalta varsinkin taloudellisissa kysymyksissä vasemmistoryhmässä oli päästy edelleen yksimielisyyteen, joten ryhmä oli voinut ”myötävaikuttaa useiden työväestölle myönteisten päätösten syntymiseen valtuustossa…” Tämä ”tuskin olisi ollut mahdollista
ilman vasemmiston enemmistöä nykyisessä kauppalanvaltuustossa”.57 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän tielle kasaantui kuitenkin entistä enemmän esteitä, joiden alle yhteiset tavoitteet usein
peittyivät. Työväenyhdistyksen kannalta tavoite vasemmistoenemmistön ylläpitämisestä osoittautui
haastavaksi.
Kaksi opposition edustajaa erosi sosialidemokraattisesta valtuustoryhmästä vuoden 1959 aikana.
Jäljelle jääneen sosialidemokraattien ryhmän sanottiin työskennelleen aktiivisesti, ”joskin tulokset
eivät olleet sellaiset kuin vasemmistoenemmistöisessä valtuustossa pitäisi olla”.58 Työväenyhdistyksen mielestä tärkeintä oli, että sosialidemokraatit sitoutuivat yhteisten päätösten taakse. Työväenyhdistys piti uhkana vallan karkaamista käsistä, vaikka vaikutusmahdollisuudet olivat olemassa.
Enemmistöstä erottautuneille taas oli tärkeämpää edetä oman linjansa mukaisesti, ja katsoa mihin se
vei. Työväenyhdistyksen mielestä jakaantuminen vaikeutti koko puolueen asemaa: ”riita omassa
keskuudessamme repii sen hajalle minkä tähänastinen työväenliike on rakentanut”59.
Toijalan Työväenyhdistys piti kiinni omista toimintaperiaatteistaan ja pysyi SDP:n alaisuudessa.
Työväenyhdistyksestä ei varsinaisesti erotettu yhtään jäsentä puolueriidan aikana. Kesäkuussa 1959
todettiin vain yhdistyksestä eronneiksi jäseniä, ”koska he ovat liittyneet toiseen puoluettamme vastustavaan puoluejärjestöön”.60 Melko pieni osa yhdistyksen jäsenistä lopulta lähti puolueopposition
kannalle. Silti opposition toiminta oli koettu häiritseväksi työväenyhdistyksessä, ja SDP:n jakautumista pidettiin tappiona. Toisaalta tilanteen selkiintyminen nähtiin myönteisenä, kun puolueen hajottajana pidetty oppositio erosi puolueesta.61 Jakaantumisen jälkeen Toijalassa toimi kaksi sosialidemokraattista yhdistystä.
SDP:ssä toiminut oppositio järjestäytyi poliittisesti vuonna 1959, kun Työväen ja Pienviljelijäin
Sosialidemokraattinen Liitto, TPSL perustettiin.62 Toijalan Työväenyhdistyksestä erottautunut ryh55
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mä perusti toukokuussa 1959 oman TPSL:n alaisen järjestönsä, Toijalan ammattiyhdistys- ja urheiluväen sosialidemokraattisen yhdistyksen (vuodesta 1962 Toijalan Sosialidemokraattinen yhdistys).63 Sos.dem. yhdistyksen perustamisen taustalla todettiin olleen tyytymättömyys SDP:n puoluejohtoon, jonka toimintaa eivät ”sosialidemokratialle uskolliset henkilöt hyväksyneet…” Sos.dem.
yhdistyksen mukaan SDP:n puoluejohto ei ollut noudattanut puolueen sääntöjä eikä sosialidemokratian periaatteita. Lisäksi puoluejohdon katsottiin lähentyneen liikaa porvarillista päävastustajaa,
kokoomuspuoluetta.64 Sos.dem. yhdistys ammensi poliittisen linjansa alkuaikojen työväenliikkeen
perinteistä ja kannatti vuonna 1903 SDP:n Forssan puoluekokouksessa laadittua sosialistista periaateohjelmaa.65 Toijalan sos.dem. yhdistyksen mukaan ”talouspula ja sitä seuraava työttömyys oli
huippulukemissa kapitalistisissa maissa oma maamme mukaan luettuna, joka vahvistaa ajatusta, että
kapitalistinen talousmuoto ei ole oikea”.66
Toijalan Työväenyhdistyksessä todettiin 1960-luvun alussa poliittisten olojen vakiintuneen, ja ”on
yhdistyksemmekin toiminta palautunut varsinaisen yhdistystoiminnan pariin”.67 Puoluehajaannuksen laineet olivat lyöneet myös Toijalan Työväenyhdistystä, vaikka sen asema pysyi vakaana myrskyssäkin. Työväenyhdistyksessä todettiin aatteellisen keskustelun tarve; oli aika pohtia sosialidemokraattisen työväenliikkeen tilannetta, tarkistaa poliittista linjaa ja katsoa eteenpäin.68 Työväenyhdistyksen puoluekokousedustaja Otto Toivoselle annettiin vietäväksi vaatimus SDP:n puoluekokoukseen vuonna 1960: ”puoluekuri ja moraali täytyy saada aikaan”.69 Valtakunnallisesti SDP oli
kärsinyt puoluehajaannuksesta, mikä näkyi puolueen heikentyneenä kannatuksena ja sitä kautta
vaikutusvallan menetyksinä. Puoluekoneiston lamaantuessa jakaantumisen seurauksena toimintaedellytykset kärsivät.70 Tilanteen rauhoittuminen 1960-luvun alussa mahdollisti SDP:n sisäisen
eheyttämisen aloittamisen.71
Puolueen todellinen eheyttäminen oli pitkä prosessi. Puoluehajaannus jätti sosialidemokraatit jonkin
verran sekasortoiseen tilaan, jossa syytöksiä lensi moneen suuntaan. Ihmiset ja puolueet hakivat
asemiaan poliittisella kentällä. Toisaalta etsittiin sovintoa, toisaalta erimielisyydet kasvoivat.
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2.2 Uudistuspolitiikka vai vanhasta perinteestä ammentaen?
Suomen poliittista ja taloudellista tilannetta pidettiin varsin sekavana 1950-luvun lopulla. Maalaisliitto oli johtava hallituspuolue 1950-luvulla, ja SDP oli sivuroolissa.72 Sosialidemokraatteja turhauttivat rajoitetut vaikutusmahdollisuudet verrattuna muiden pohjoismaiden sosialidemokraattisten
puolueiden valta-asemiin.73 Ruotsissa ja Norjassa sosialidemokraattiset puolueet olivat olleet jo
pitkään päähallitusvastuussa.74 Syyllisiä Suomen sosialidemokraattisen puolueen alhaisempaan
kannatukseen, heikompaan ammattiyhdistysliikkeeseen ja järjestötasoon etsittiin omien joukkojen
sisältä, mikä kärjisti suhteita puolueessa.75
Henkilöristiriitojen ja valtataistelujen lisäksi SDP:n sisällä oli havaittavissa muitakin jännitteitä.
Puolueen sisällä oli käyty kilpailua 1940–50-luvuilla perinteisen työväenliikkeen ja modernin sosialidemokratian välillä. Perinteinen työväenliike mielsi työväenliikkeen olevan erillinen toimija porvarillisen valtion sisällä monine eri elämän alueilla toimivine järjestöineen. Uudistajien mielestä
SDP:n oli muunnuttava luokkapuolueesta yleispuolueen suuntaan, kerättävä kannatusta keskiluokasta ja oltava valmis yhteistyöhön myös oikeistopuolueiden kanssa. Erimielisyydet kytivät, mutta
äärivasemmiston paine pakotti SDP:n esiintymään yksimielisenä. Paineen hellittäessä ristiriidat
nousivat pintaan.76 Puolueessa oli pyritty sotien jälkeen aikaansaamaan hajaantumista, ja tavoitteena
oli SDP:n sulauttaminen SKDL:ään. Sosialidemokraattien joukossa oli ajatukselle myötämielisyyttä, jonka vastavoimaksi nousi vuonna 1945 lakkautetussa Aseveliliitossa aktiivisesti vaikuttaneita
sosialidemokraatteja.77
Asevelisosialistien näkemykset sosialidemokratiasta poikkesivat perinteisen järjestöväen ajattelusta.
Kenttäväki suhtautui yleensä uudistuksiin epäillen. Väinö Leskinen tukijoineen voitti sisäisen taistelun vahvan puoluekoneiston tuen turvin. Sen sijaan skogilaisten hallintaan tulivat työväen joukkojärjestöt, SAK, TUL, naisliitto ja nuorisoliitto.78 Se, jonka hallussa oli organisaatio, oli vahvoilla.
Vaikka TPSL hallitsi SAK:ta, puolueena sen kannatus ei kasvanut suureksi. SDP:llä taas oli poliittisesti vahva asema, mutta puolueen perustamat rinnakkaisjärjestöt eivät välttämättä kasvaneet merkittäviksi.79 SAK:n rinnalla toimi vuodet 1959–1969 leskisläisten sosialidemokraattien perustama
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Suomen Ammattijärjestö (SAJ).80 Monivuotiset sovintoneuvottelut ammattiyhdistysliikkeessä huipentuivat sovintoon vuonna 1969, jolloin perustettiin Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto. Seuraavien vuosien aikana voimia koottiin edelleen yhdistämällä rinnakkaisia liittoja. Liittotasolla syntyneen sopimuksen toivottiin saavan myös kentän ammattiyhdistysväen yhdistymään.81 1960-luvun
vaihteen varsin alhaiseen ammatilliseen järjestäytymiseen vaikutti ennen kaikkea puoluehajaannuksen leviäminen ay-liikkeen tasolle.82 Taloudellisten vaikeuksien, sirpaleisen ay-liikkeen heikkouden
sekä liittokohtaisten ratkaisujen seurauksena palkansaajien ansiot kääntyivät selkeästi laskuun.83
Toijalan Työväenyhdistyksessä ja kunnallispolitiikassa pitkään vaikuttaneen Urpo Niemisen mukaan ammattiyhdistysliikkeen jakautumistaistelu oli Toijalassakin raskasta. Nieminen kertoo, että
”SDP:n puoluehajaannuksen aikoihin saattoi yövuorossakin ollessa tulla miehiä selvittelemään näkökantojaan, kiista kävi kuumana”.84 Nieminen kertoo, että ammattiyhdistysliikkeen hajaantumisen
aika aiheutti suurta hämmennystä. Tavalliset puolueen jäsenet joutuivat punnitsemaan eri vaihtoehtoja, kun ammattiyhdistysliikkeessä edettiin toiseen suuntaan kuin puolueessa. Jäädäkö puolueeseen
vai siirtyä ay-liikkeen johdon viitoittamana TPSL:n toimintaan?85
Työväen urheiluliikkeessä hajaannus kesti pisimpään, sillä leskisläisten sosialidemokraattien Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto (TUK) toimi vuosina 1959–1979. Jäsenjärjestöissä eheytymistä
toivottiin, mutta ne eivät voineet muuta kuin odottaa ratkaisujen syntymistä.86 Liittotason sovintoratkaisun jälkeen päätösten teko siirtyi jäsenseuroille ja yksittäisille jäsenille. Toijalassa toimi
TUK:n alainen Toijalan Urheilijat ja TUL:n Toijalan Valpas, ja kumpikin seura oli vakiinnuttanut
paikkansa.87 Riitely oli ulottunut urheiluseuran tasolle, kun osa jäsenistä halusi tehdä oman ratkaisunsa ja erottautua aatteen perusteella toisista. Seurat eivät yhdistyneet, vaan toimivat rinnakkain,
kunnes Toijalan Urheilijoiden toiminta hiipui.88
Puheet sosialidemokratian suunnasta eivät vaienneet hajaannuskuohujen jälkeen. SDP ei ollut vielä
1960-luvun puoliväliin mennessä irrottautunut kaikista hajaannuskauden rasitteista. Poliittista linjaa
rasittivat edelleen selkiintymättömyys ja ristiriitaisuus. Vastapainona vanhoille valtarakenteille nou-
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si esiin vasemmistosävyistä liikehdintää.89 Uuden vasemmiston hengessä esiintyivät erityisesti
SDP:n nuoret, jotka kannattivat sosialistista politiikkaa, kiinteää yhteistyötä työväenpuolueiden
kesken ja joukkovoimaan turvautumista yhdessä yhtenäistyvän SAK:n kanssa. Joukkoa alettiin nimittää pälkäneläisiksi vuonna 1969 pidetyn kokouksen mukaan. Vasemmistosiiven vaikutus jäi
kokonaisuudessaan puolueessa vähäiseksi, mutta toisaalta aiemmin oikeistolainen suuntaus ei ollut
saanut pysyvää sijaa puolueessa.90 Toijalan Työväenyhdistyksessä pälkäneläisyydestä keskusteltiin,
mutta muuten se ei saanut kannatusta.91
2.3 Hajaannuskuohut laantuvat – aatteen palo roihuaa?
Hajaannusvuosien aikana SDP:ssä oli riitojen ulkopuolella pysytellyt kolmas linja, joka näki valtataistelun uhaksi työväenliikkeen tulevaisuudelle. Tämä loi mahdollisuuden sovun etsimiseen.92
SDP:ssä oikeistosuuntaukselle pantiin piste, kun puolueen puheenjohtajan Rafael Paasion johdolla
siirryttiin kuuluisat ”pari piirua vasemmalle”. Toijalan Työväenyhdistys tuki Rafael Paasion valintaa puolueen puheenjohtajaksi vuonna 1963, ja muutenkin puolueen linja sai hyväksynnän.93
Paasion keskeinen tavoite johtokautensa alussa oli puolueen eheyttäminen. Paasion mielestä SDP:n
katon tuli olla korkealla ja seinien leveällä, jotta olisi luotu edellytykset puolueen kasvulle, vaikutusvallan lisääntymiselle ja sisäisen solidaarisuuden vahvistumiselle. Paasion johdolla tarkastettiin
sekä ulkopoliittista että sisäpoliittista linjaa niin, että se olisi helpommin puolueväen hyväksyttävissä. Paasion mielestä käsitteellisten kysymysten vuoro oli vasta perusasioiden jälkeen, minkä vuoksi
hän nosti puolueen ensisijaisiksi kysymyksiksi työn ja toimeentulon.94
SDP:ssä oltiin sitä mieltä, että ”skogilaisuus vääjäämättömästi ajan mittaan katoaa näyttämöltä poliittisen taistelun seurauksena”95 ja ellei ”TPSL halua tulla mukaan työhön voimakkaamman työväenliikkeen rakentamiseen”, se saa jäädä ”itse kaivamaansa hautaan”. TPSL ei ollut valmis liittymään puolueena SDP:hen 1960-luvun puolivälissä, mutta ovia pidettiin raollaan yksittäisille jäsenille, muun muassa Emil Skog palasi. TPSL jakautui sovinnon kannattajiin ja vastustajiin, jotka jatkoivat kielteistä suhtautumista SDP:tä kohtaan.96 Toijalan sos.dem. yhdistys seurasi paheksuen so-
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vintoneuvotteluja, koska TPSL:n yhdistyminen SDP:hen olisi merkinnyt ”puhtaan sosialidemokratian kuolemaa”.97
SDP:n ja TPSL:n osittainen sovinto näkyi kuitenkin Toijalan sos.dem. yhdistyksen toiminnassa,
sillä 1960-luvun jälkipuoliskolla yhdistyksen toimintaedellytykset hiipuivat. TPSL:n synty ei ollut
tapahtunut sovinnollisissa tunnelmissa, minkä seurauksena TPSL:ssä koettiin vastustajien vaikeuttaneen puolueen toimintaa. TPSL:n ”kimpussa olivat kaikki muut puolueet, varsinkin n.s. Sos.dem.
johtoklikki.”98 Muiden puolueiden painostuksen katsottiin jatkuneen koko TPSL:n elinkaaren ajan,
”omaa puoluettamme on kaikki muut puolueet lyöneet kuin vierasta sikaa…”99
Sos.dem. yhdistykseen kuului 24 jäsentä perustamisvuoden 1959 lopulla.100 Jäsenmäärä ei juuri
noussut ja yhdistyksessä todettiin, että ”jäsenistömme ei ole kovin suuri, mutta on vakaumukselleen
uskollinen, eikä tuulten heilutettavissa…”101 Pysyvän kokoontumispaikan puute sekä taloudellisten
resurssien vähäisyys vaikeuttivat sos.dem. yhdistyksen toimintaa,102 jota kuvattiin vuoden 1966
toimintakertomuksessa seuraavasti: ”toiminta on ollut yhdistyksen piirissä, sellaista hiljaista eteenpäinmenoa, käytännön asiain hoitelua, ei mitään isoja tempauksia vaan hiljaista työväenaatteen
kypsyttelyä”.103
Sos.dem. yhdistyksen johtotehtävissä ei tapahtunut suuria muutoksia; se perustettiin ja lopetettiin
samojen ihmisten päätöksellä. Keskeinen vaikuttaja oli Aati Alho, joka oli ollut ennen sos.dem.
yhdistyksen perustamista Toijalan Työväenyhdistyksen jäsen vuodesta 1922 ja toimi puheenjohtajana 1940-luvun lopulla. Alho oli valtuutettuna yhtäjaksoisesti vuodet 1937–1972, joista valtuuston
puheenjohtajana kuusi vuotta.104 Sos.dem. yhdistyksen elinkaaren voi katsoa päättyneen 4.12.1970
pidettyyn kokoukseen, jossa Alho kieltäytyi puheenjohtajuudesta. Tämän jälkeen vain johtokunta
kokoontui. Toijalan sos.dem. yhdistyksen toiminta lopetetaan virallisesti johtokunnan kokouksessa
29.12.1972, jolloin yhdistys lakkautettiin toimintaedellytyksien vähyyden vuoksi.105 Muutamia
sos.dem. yhdistyksen jäseniä liittyi takaisin työväenyhdistyksen riveihin, mutta moni jättäytyi pois
politiikasta.106 TPSL:n tie päättyi vuonna 1973. TPSL:n puheenjohtajan Uuno Nokelaisen mukaan
puolueen toimintaedellytykset ja vaikutusmahdollisuudet olivat kuluneet loppuun. Puolueen lak97
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kauttamista perusteltiin myös sillä, että TPSL:n synnyttäneet ristiriidat olivat suureksi osaksi kadonneet.107
Kahdelle sosialidemokraattiselle yhdistykselle ei riittänyt elintilaa Toijalassa. Sos.dem. yhdistys ei
onnistunut vakiinnuttamaan paikkaansa Toijalan poliittisessa päätöksenteossa eikä toisaalta keräämään uskollisen ydinjoukon lisäksi laajempaa kannattajakuntaa taakseen. Sos. dem. yhdistys ei kyennyt kokoamaan ihmisiä yhteen108 siten kuin Toijalan Työväenyhdistys, jolla oli jo vakiintunut
asema ja pitkät perinteet. Työväentalolle oli vuosien varrella kokoonnuttu monenlaisen toiminnan
pariin. TPSL ei kyennyt lopulta tarjoamaan vaihtoehtoa eikä perustelemaan, miksi sosialidemokratian kannattajien olisi pitänyt valita heidän puolueensa SDP:n sijaan.
2.4 Poliittinen järjestötoiminta murroksen kourissa
Puoluehajaannuksen aika vaikutti koko valtakunnan tasolla huomattavasti SDP:n jäsenmäärään.
Alhaisimmillaan SDP:n jäsenmäärä oli 1960-luvun alussa, vain hieman yli 40 000.109 Puoluepoliittiset ristiriidat merkitsivät jäsenmäärän notkahdusta myös Toijalan Työväenyhdistyksessä.110 Yhdistyksen jäsenmäärä laski noin 100 jäseneen 1960-luvun alussa.111 Jäsenhankinta alkoi tuottaa vähitellen tulosta, ja työväenyhdistyksessä todettiin oman toiminnan ja koko puolueen eläneen nousukautta. Lisäksi työväenyhdistyksen mielestä ”toiminta on tapahtunut yksimielisyyden merkeissä, joka
on suuri asia poliittisella työkentällä.”112 Vuosina 1970–76 puolueeseen liittyi 9000–10 000 uutta
jäsentä vuosittain. Nettolisäys ei kuitenkaan ollut yhtä suuri, koska samanaikaisesti jäsenrekisteristä
poistettiin huomattava määrä jäseniä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi.113 Työväenyhdistykseen liittyi parhaina vuosina 1970-luvulla 20–30 uutta jäsentä ja jäsenmäärä vakiintui noin 200 jäseneen.114
Odotukset Toijalan Työväenyhdistyksessä olivat korkealla, mutta 1960-luvun lopulla todettiin, että
ne eivät täysin olleet toteutuneet. Työväenyhdistyksen toimintaa kuvailtiin näin: ”vaalityötä lukuun
ottamatta on yhdistyksen toiminta kulkenut tasaisesti omissa uomissaan”. Yhdistyksen ”toiminta
olisi voinut olla tuntuvastikin vilkkaampaa ja laajemmille aloille suuntautuvaa”. Aktiivisesti toimintaan osallistuivat vain ”yhdet ja samat henkilöt, joten toiminnan lisäämiselle näillä näkymillä ei ole
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edellytyksiä”.115 Sen sijaan 1970-luvun alussa työväenyhdistyksessä todettiin parempien aikojen
koittaneen ja vuodet uskallettiin ”hyvällä omallatunnolla lukea menestyksellisempien ja toimintarikkaimpien joukkoon”.116 Myös yhdistyksen alaisten jaostojen toimintaa kehitettiin. Toijalan Työväenyhdistyksen alaisuudessa toimi nuorisojaosto, nuoret kotkat, naisjaosto, opintokerho ja ayjaosto. Lisäksi sosialidemokratian aatteen pohjalta toimivat muun muassa raittiusyhdistys, kristillinen työväenyhdistys ja eläkkeensaajien yhdistys.
Yhteiskunnallinen jakautuminen näkyi ihmisten arjessa, ja valintoja harrastuspiireistä ohjasi usein
luokka-asema.117 Jakautumisen odotettiin alkavan jo varhain: Toijalan Työväenyhdistyksen nuorisojaosto paheksui sitä, että ”yhdistyksen jäsenet eivät ole ohjanneet lapsiaan sos.dem. nuorisoliikkeen pariin”.118 Liian monen lapsen todettiin kuuluneen partioon tai muuhun ei-vasemmistolaiseen
harrastuspiiriin.119 Työväestön kannalta heidän omaehtoista kulttuuriaan ylläpitivät yhteiskunnan
asenteet. Sosialidemokraatit kokivat, että heidän oli kansalaissodan jälkeen pitänyt taistella tiensä
takaisin yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi ja edelleen työväenkulttuuriin suhtauduttiin vasemmiston mielestä porvarien taholta väheksyen. Vasemmisto vaati tasa-arvoa, mutta samalla oikeutta vaalia omaa historiaa ja kulttuuria.120
Toijalan Työväenyhdistyksessä todettiin, että vain jaostojen toiminnan turvin ”taataan toiminnan
mahdollisimman laaja taso sekä turvataan yhdistyksen resurssit tulevaisuudessa”.121 Työväenyhdistyksen jaostotoiminta oli vilkkaimmillaan 1960–1970-luvuilla. Parhaimmillaan jaostojen järjestämän toiminnan todettiin tavoittaneen merkittävän joukon ihmisiä. Toisaalta työväenyhdistyksessä
valiteltiin, että jaostotoiminta perustui yleensä aktiivisen vetäjän ja tietyn joukon aktiivisuuteen eikä
jäsenpohjaa saatu tarpeeksi laajaksi. Jaostotoiminnan pohja ei ollut kyllin vahva kohtaamaan ajan
haasteita. Ihmisten houkuttelu mukaan puoluepohjaiseen harrastustoimintaan vaikeutui mahdollisuuksien monipuolistuessa, ja kilpailu ihmisten vapaa-ajasta tuli kireäksi.122
Poliittista järjestäytymistä verotti ihmisten ajatusmaailman muutos. Yhteiskunnan voimakas politisoituminen 1970-luvulla aiheutti vastareaktioita. Epäpoliittinen harrastustoiminta nosti suosiotaan
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samalla, kun poliittiset järjestöt olivat menettäjiä.123 Poliittisten järjestöjen asemaa nakersi myös
yhteiskunnan vastuun laajentuminen harrastusten tasolle.124
Varsinkin puolueiden nuorisojärjestöjen oli vaikea ylläpitää toimintaansa värikkään 1970-luvun
jälkeen. Kyse oli osittain myös sukupolven vaihtumisesta, kun 1960-luvun lopulla puolueeseen liittyneet suuret ikäluokat alkoivat vetäytyä nuorisotoiminnasta, eikä uusia jäseniä riittänyt samaan
tahtiin. Aallonpohjan jälkeistä uutta nousua ei tullut.125 Vaikka Toijalassa sosialidemokraattisia
nuoria voi luonnehtia maltillisiksi, poliittisen harrastustoiminnan saama kielteinen leima heijastui
nuorten toimintaan. Nuorisojaoston jäsenmäärä alkoi laskea 1980-luvun puolivälin jälkeen, ja sen
ikärakennetta oli jo aiemmin pidetty huolestuttavana. Seuraajasukupolvien kiinnostuksen kohteet
olivat muualla, ja nuorisotyön vauhti hiipui peruuttamattomasti.126 Jäsenten ikääntyminen ja toiminnan vetäjien vähäisyys oli ongelma myös lasten toiminnassa nuoret kotkat -jaostossa.127 Taloudellisista resursseista oli jatkuvaa pulaa. Nuorisojärjestön toimintaa vaikeutti erityisesti 1980luvulla Toijalan kaupungin toiminta-avustusten myöntämisen perusteista käyty kiistely, jossa häviäjinä olivat puolueisiin sitoutuneet järjestöt.128
Työväenyhdistyksen naisjaostolla oli oma paikkansa, vaikka vähäisen osanottajamäärän vuoksi
toiminta oli toisinaan melko suppeaa. Naiset kokoontuivat yhteen suhteellisen pienellä mutta tiiviillä joukolla. Varsinkin 1960-luvulla vaadittiin ”ukkoyhdistykseltä” enemmän tukea naisten harrastuksille, mutta muuten lähinnä naisjaosto tyytyi etenemään omaa tietään työväenyhdistyksen alaisuudessa toimivana jaostona.129
Työväenyhdistyksen on todettu tehneen merkittävää työtä kasvattaessaan ja kouluttaessaan ihmisiä
kunnallisiin ja yleensä yhteiskunnallisiin tehtäviin.130 Yhteiskunnallista tietoutta alettiin lisätä työväestön opintokerhoissa jo 1900-luvun alussa. Kunnallispolitiikan vilkastumisen myötä 1970luvulla työväenyhdistyksessä pyrittiin pitämään yllä keskustelua ajankohtaisista aiheista ja järjestämään koulutusta varsinkin sosialidemokraattien valtuutetuille.131 Ongelmana oli, että uusia jäseniä
oli vaikea houkutella mukaan ja vanhat olivat jo ”riittävän oppineita lähteäkseen mukaan”.132 Opintotoimintaan osallistuminen oli välillä aktiivista, välillä laimeaa. Siten varsinaista opintokerhotoi123
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mintaa ei järjestetty säännöllisesti. Opinto- ja koulutustoiminnan merkitys tunnustettiin puheissa,
mutta käytännössä moni muu asia meni usein opiskelun edelle. Työväenyhdistyksen opintokerhon
tavoitteena oli pitää opintotoimintaa yllä vaihtelevasta kiinnostuksesta huolimatta. Opintojen aiheita
pyrittiin valitsemaan niin, että se oli ”kerhon jäseniä omaehtoisesti kiinnostava, olipa aihe sitten
esimerkiksi nuorisokysymyksiä, kulttuuria, kuluttajapolitiikkaa tai ympäristöasioita käsittelevä”.133
2.5 Katse tulevaisuuteen – työväenyhdistyksen tilannekartoitus
Ulkoapäin tulevien haasteiden lisäksi puolueiden oli käännettävä katseet omaan tilanteeseensa. Sosialidemokraatit havahtuivat siihen, että puolueen järjestörakenne ja -toiminta oli pysynyt käytännössä samanlaisena jo vuosikymmenien ajan.134 Puolueen tavoitteet koottiin ohjelmapaperiin Sosialidemokratian suunta – SDP:n tienviitat 1980-luvulle. Suuntaohjelma hyväksyttiin SDP:n puoluekokouksessa Espoossa vuonna 1978.135 Puoluejohto kehotti paikallisjärjestöjä ja jäseniä tekemään
töitä järjestötoiminnan kehittämiseksi ja avautumiseksi.136 Haasteet kohdattiin myös Toijalan Työväenyhdistyksessä, jossa todettiin, että ”monista toiminnallisista ja taloudellisista vaikeuksista huolimatta pyrki yhdistys eri sektoreillaan toteuttamaan asettamiaan tavoitteita koko yhdistyksen, sen
jäsenistön kuin myös koko Toijalan edelleen kehittämiseksi”.137
Toijalan Työväenyhdistyksessä käytiin keskustelua toiminnan vireyttämisestä käsittämään laajempia alueita ja joukkoja. Sen vuoksi työväenyhdistyksessä laadittiin järjestöraportti, jossa kartoitettiin
yhdistyksen toimintatilanne ja arvioitiin tulevia näkymiä.138 Raportissa todettiin, että yhdistyksen
toiminnallinen tilanne oli jäänyt kehityksestä jälkeen, koska jäsenresurssit eivät olleet kasvaneet
taloudellisen ja toiminnallisen kasvutarpeen mukaan. Raportin mukaan yhdistyksen toiminnan olisi
pitänyt muodostua keskeisesti järjestötoiminnasta, mutta sen sijaan yhdistyksen toiminta suuntautui
lähinnä kunnallispolitiikkaan ja ravintolatoimintaan. Työväenyhdistys oli luopunut vanhasta ja huonokuntoisesta työväentalosta ja ostanut uuden kiinteistön, jossa oli laajennettu jo aiemmin aloitettua
ravintolatoimintaa. Ravintolatoiminta vei paljon yhdistyksen resursseja, minkä nähtiin vaikeuttavan
muun toiminnan kehittämistä. Yhdistystä moitittiin riittämättömästä tiedottamisesta, eri jaostojen
työpanosten vähäisestä hyödyntämisestä sekä koulutustoiminnan yksipuolisuudesta. Raportissa ehdotettiin, että yhdistys suunnittelisi toimintaansa pidemmällä tähtäimellä ja siirtäisi vastuuta johdolta myös alemmille tasoille. Toiminnan tulevia painopisteitä hahmoteltiin työpaikkatoimintaan,
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ulospäin suuntautuvaan tiedotukseen, jäsenhankintaan, ryhmätoiminnan kehittämiseen, taloustilanteen parantamiseen ja koulutuksen lisäämiseen. Lisäksi raportissa todettiin työväenyhdistyksen jäsenten välisten suhteiden olleen varsin rikkoutuneet mielipide-erojen takia, sillä yhdistyksen sisällä
oli useita voimakkaita ryhmittymiä. Raportin mukaan yhdistyksen toimintaa oli kehitettävä avoimempaan suuntaan, jotta sisäinen ilmapiiri olisi kohentunut ja kynnys liittyä mukaan yhdistystoimintaan tullut matalammaksi. Raportissa kehotettiin yhdistyksen vanhoja konkareita kuuntelemaan
muidenkin mielipiteitä, ja kaikkia jäseniä rohkaistiin ottamaan osaa keskusteluun.139
Kehittämispyrkimyksistä huolimatta työväenyhdistyksen järjestötoiminnan on luonnehdittu pysyneen vuodesta toiseen melko samanlaisena. Osallistuminen yhdistyksen toimintaan katsottiin olleen
vähäistä ja vastuun kasaantuneen tietyille toimijoille.140 Ydinjoukon pitäessä toimintaa yllä uhkana
pidettiin toiminnan muodostumista liian sisäänlämpiäväksi. Myös luottamustehtävät saattoivat kasautua samoille henkilöille.141 Toisaalta taas ongelmana oli, että suurin osa jäsenistöstä lukeutui
passiiviseen kannattajajoukkoon.142
2.6 Sosialidemokraattien uusi hajaannus?
Toijalan Työväenyhdistyksen toiminnalle oli leimallista vahvat paikallispoliitikot, jotka toimivat
neuvottelijoina ja poliittisten kysymysten edistäjinä. He esittelivät asiat työväenyhdistyksen kokouksissa, ja yleensä päätökset tehtiin yksimielisesti. Työväenyhdistyksessä käsitellyt asiat vietiin
yhdistyksen nimissä eteenpäin muille ryhmille. Lipeämisiä yhteisestä linjasta tapahtui harvoin, mutta erimielisyyksiltä ei kokonaan vältytty.143
Kunnan tehtävien laajentuminen näkyi Toijalan Työväenyhdistyksen toiminnassa. Varsinkin 1960ja 1970-luvulla kunnallispoliittiset asiat olivat esillä työväenyhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksessä käsiteltiin valtuuston kokousten esityslistat,144 ja tehdyt päätökset sitoivat kaupungin eri luottamustehtävissä toimivia yhdistyksen jäseniä.145 Varsinaiset käytännön kunnallispoliittiset kannat
otettiin kuitenkin pääosin sosialidemokraattisessa valtuustoryhmässä. Tiukkoja sitovia järjestöpäätöksiä tehtiin vähän.146

139

TTY:n kk ptk 14.9.1981, liite, järjestöraportti Toijalan ty:n järjestöllisestä tilasta. Työryhmä Hugo Laurila, Aarre
Nord, Terhi Viitanen. TTY. AKA.
140
Terttu ja Hugo Laurilan haastattelu 23.2.2007.
141
TTY:n kk ptk 15.9.1975. TTY. AKA.
142
TTY:n tk 1969. TTY. AKA.
143
Toivo Seppäsen haastattelu 21.4.2007; Terttu ja Hugo Laurilan haastattelu 23.2.2007.
144
Terttu ja Hugo Laurilan haastattelu 23.2.2007.
145
TTY:n toimintasuunnitelma 1984, syyskokouksen ptk 23.10.1983. TTY. AKA.
146
Toijalan Demari 1/1994, 3, Aulis Eskeli, Vaalivoitto ei tule ilman ponnisteluja.

24

Sisäinen tilanne työväenyhdistyksessä alkoi vaikeutua, kun valtuustoryhmän ja työväenyhdistyksen
välillä käytiin rajanvetoa vallankäytöstä. Aiemmin yhdistyksen ja valtuustoryhmän suhteet oli
yleensä koettu ongelmattomiksi, mutta 1980-luvun alkuvuosina sekä työväenyhdistyksen että sosialidemokraattisen valtuustoryhmän toimintakykyä koeteltiin moneen kertaan. Jälkeenpäin sosialidemokraattien joukoissa todettiin, että syytöksiä esitettiin moneen suuntaan ja tilanteessa riitti sekä
syntipukkeja että oikeassa olevia. Riitojen ollessa käynnissä omien näkemysten takaa ei haluttu
perääntyä, ja asiat lähtivät etenemään omia teitään. Mielipide-erojen myönnettiin kuuluvan politiikkaan, mutta kärjistyessään ne asettivat henkilösuhteet koetukselle ja vaikeuttivat yhdistyksen toimintaa.147
Toijalan Työväenyhdistyksen riitaisuudet syntyivät paikallisista lähtökohdista, sillä valtakunnallisesti SDP näytti olleen yhtenäisempi kuin pitkiin aikoihin 1980-luvun alussa. SDP:n poliittisen valta-aseman takaajina olivat presidentti Mauno Koivisto ja pitkäaikainen puheenjohtaja, pääministeri
Kalevi Sorsa.148
Työväenyhdistyksen syyskokouksen 28.10.1979 todettiin olleen ainutlaatuinen, koska johtokunnan
ehdotuksista luottamustehtäviin valittavista henkilöistä ei tarvinnut äänestää lainkaan. Seuraavana
vuonna pitkäksi venyneessä kokouksessa jouduttiin äänestämään 21 kertaa johtokunnan ehdotuksista ennen kuin luottamustehtävät saatiin täytetyiksi.149 Sosialidemokraattien valtuustoryhmässä todettiin, että valtuustokauden alkaessa sen työskentely ei ollut alkanut ”samalla yhteisymmärryksellä
kuin monet aikaisemmat” ja työväenyhdistyksessä ”toverillinen henki” oli kateissa.150
Ristiriitojen taustalla oli lähinnä henkilösuhteiden kärjistyminen, sillä sosialidemokraatit eivät päässeet yhteiseen kantaan eräissä kunnallispoliittisissa kysymyksissä. Kolme sosialidemokraattien valtuutettua, Antti Kallio, Jaakko Seppänen ja Urpo Nieminen, olivat saaneet työväenyhdistykseltä
huomautukset, koska he olivat poikenneet vasemmiston valtuustoryhmän päätöksestä allekirjoittamalla kokoomuksen ja keskiryhmien valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen esityslistojen lähettämisestä kaikille valtuutetuille kunnallisen tiedotustoiminnan parantamiseksi.151 Sitten syntyi selkkaus kaupungin omistaman maa-alueen myymisestä yksityiselle rakennusyritykselle. Vasemmistoryhmä teki myyntiasiassa sitovan ryhmäpäätöksen, vaikka kaksi sosialidemokraattien valtuutettua
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ilmoitti äänestävänsä sen vastaisesti.152 Kaavoituslautakunnan puheenjohtajan Jaakko Seppäsen
mielestä kaupungin etu ei vaatinut kiistanalaisen maakaupan tekemistä, mutta ”siitä huolimatta puolueen edustajat, joiden tulisi olla köyhän asialla, järjestelivät huomattavia tulon siirtoja yhteiskunnalta suurpääomalle”. Seppänen ihmetteli myös sitä, että työväenyhdistyksen johtokunta puuttui
tähän ryhmäpäätöksestä poikkeamiseen, ”sillä emmehän me ensimmäisiä olleet”.153 Antti Kallion
mielestä demokratia Toijalan sosialidemokraattien keskuudessa ei toiminut, ”sos.dem. valtuustoryhmän työskentelyssä vallitsee harvainvalta ja salailu. Joku yksilö päättää ja neuvottelee asiat ja
asettaa muut tapahtuneen tosiasian eteen.”154 Työväenyhdistys antoi puolueosaston sääntöjen mukaisen varoituksen ryhmäpäätöksen vastaisesta äänestämisestä Jaakko Seppäselle ja Antti Kalliolle.
Lisäksi Seppäsen katsottiin ”muullakin ko. asiaan liittyvällä toiminnallaan vaikeuttaneen Toijalan
Työväenyhdistyksen toimintaa”.155
Vaikeudet sosialidemokraattien valtuustoryhmän toiminnassa jatkuivat, kun sosialidemokraatit täyttivät edesmenneen Olavi Kiurun luottamustehtäviä. Valtuustoryhmässä päätettiin äänin 8–6 sivuuttaa työväenyhdistyksen päätökset luottamushenkilöiden valinnassa.156 Työväenyhdistyksen kokouksessa oli päätetty Antti Kallion ja Jaakko Seppäsen syrjäyttämisestä heidän luottamustehtävistään,
mitä osa sosialidemokraattisen valtuustoryhmän jäsenistä ei hyväksynyt.157 Osa valtuustoryhmän
jäsenistä totesi, että ”jos yhdistyksen masinoitu kokous tekee päätöksen mielipiteiden mennessä
tasan on valtuutetulla oikeutensa valtuustoryhmässä saavutetun enemmistön puitteissa ja kunnallislain 7 §:n suoman oikeuden perusteella tehdä päätöksensä”. Oman linjansa takana seisoneet sosialidemokraattien valtuutetut totesivat vielä, että ”kyllä asiallisiin päätöksentekoihin valtakirjan antavat
äänestäjät, jota ei voida väheksyä henkilö-, eikä ryhmäkuntaisilla pyyteillä”.158 Sosialidemokraattien valtuustoryhmän kokous päättyi ulosmarssiin, jolla osoitettiin tyytymättömyys työväenyhdistyksen päätökseen luottamustehtävien jaosta. Valtuustoryhmän taival osoittautui rikkonaiseksi kiistojen
vuoksi. Vaikka sosialidemokraattien valtuustoryhmä jakaantui käytännössä kahtia, se esiintyi kuitenkin yhtenäisenä valtuustossa.159
Koska sosialidemokraattisen valtuustoryhmän kahdeksan jäsentä oli jättänyt noudattamatta Toijalan
Työväenyhdistyksen päätöksiä, työväenyhdistys muistutti valtuustoryhmää SDP:n kunnallispoliittisista ohjesäännöistä koskien yhdistyksen ja valtuustoryhmän suhteita. Antti Kallion ja Jaakko Sep152
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päsen jäsenoikeuksia rajoitettiin 13.4.1983–30.5.1984 väliseksi ajaksi. Muille yhdistyksen päätöksestä poikenneille annettiin varoitus.160 Seppänen ja Kallio ilmoittivat joulukuussa 1983 jättävänsä
sosialidemokraattien valtuustoryhmän ja siirtyvänsä toimimaan valtuustossa sitoutumattomina, mikä merkitsi valtuuston vasemmistoenemmistön hetkellistä haihtumista.161
Työväenyhdistyksessä kiistelyä verrattiin jopa puoluehajaannuksen aikoihin. Osa sosialidemokraateista totesi, että jäsenistön kokoontuminen työväenyhdistyksen kokouksiin oli turhaa, jos valtuustoryhmä ei kunnioittanut sen mielipiteitä. Osa puolusti valtuustoryhmän itsenäisyyttä suhteessa työväenyhdistykseen ja piti perusteltuna äänestää työväenyhdistyksen päätösten vastaisesti, jos ne katsottiin epäoikeudenmukaisiksi.162 Arvostelua herätti myös työväenyhdistyksen johtokunnan roolin
korostuminen. Johtokunnan toimintaa arvostelleet valtuutetut totesivat, että sosialidemokraattisen
valtuustoryhmän päätösvaltaa oli pyritty kahlehtimaan.163 Johtokunnalle osoitetussa kirjeessä osa
valtuustoryhmän jäsenistä totesi kokevansa, ettei heillä ollut kuin ”kumileimasimen asema” ja ”jos
rohkenee oman mielipiteensä ilmaista, sitä katsotaan karsaasti”.164
Sosialidemokraattien keskinäinen kiistely uhkasi koko vasemmiston yhteistyön jatkuvuutta.
SKDL:n valtuustoryhmä ilmoitti kesällä 1983 sosialidemokraateille pidättäytyvänsä vasemmistoryhmän kokouksista siihen saakka, kun sosialidemokraattien ryhmän epäselvä tilanne ratkeaisi.165
Kommunistit eivät kuitenkaan halunneet rikkoa vasemmiston yhteistyötä sosialidemokraattien keskinäisten riitojen takia, koska pitivät yhteistyötä tärkeänä ”kuntalaisten edun kannalta”.166
Työväenyhdistyksen tulehtuneelle tilanteelle etsittiin päätepistettä SDP:n järjestöpäällikön Matti
Mansikan ohjeistuksessa. Toisaalta puoluejohdon puuttumista tilanteeseen ei katsottu hyvällä, koska kyse oli Toijalan sosialidemokraattien sisäisistä ristiriidoista, joiden taustoja ulkopuoliset eivät
tunteneet.167
Epäselvän tilanteen jatkuttua todettiin, että ilman toimenpiteitä ”ei yhdistyksellä ole kovin suuria
mahdollisuuksia toimia asettamansa päämäärän, vasemmistoenemmistöisen valtuuston säilyttämisen puolesta seuraavissa kunnallisvaaleissa”. Työväenyhdistyksen johtokunnan mukaan
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”lähes koko vuoden kestäneen omissa asenteissa pysyvän ’keskustelun’ käyminen siitä, kuka on syytön tai syyllinen on tässä tilanteessa virheellistä. On katsottava, että ’kun pata kattilaa soimaa, on musta kylki kummallakin’. Tämä vanha sananlasku on Toijalan Työväenyhdistys r.y:n tilaa koskevana kiteytyksenä täysin riittävä ja siihen liittyvä keskustelu yksityiskohdista on lopetettava. Nyt on toimenpiteiden aika.”

Sovinnon aikaansaamiseksi valittiin vuoden lopulla työryhmä, jonka tehtävänä oli palauttaa sosialidemokraattisen valtuustoryhmän yhtenäisyys.168
Työväenyhdistyksen tilanteen eheyttämiseksi valittu sovintotyöryhmä esitti vuoden 1984 alkupuolella toimenpide-ehdotuksensa: Kuudelle valtuutetulle annettu varoitus oli poistettava. Sosialidemokraattisia valtuutettuja kehotettiin käsittelemään yhteisesti valtuustoryhmälle kuuluneet asiat. Lisäksi haluttiin jättää käsittelemättä aloitteet, joissa oli vaadittu työväenyhdistyksen toimien tarkempaa tutkintaa. Työryhmä kiteytti sovun merkityksen niin, että ”yhden yhdistyksen on huono lähteä
kunnallisvaaleihin kahdella valtuustoryhmällä”. Tilanne työväenyhdistyksessä rauhoitettiin vaaleihin mennessä, ja sosialidemokraatit lähtivät vaaleihin yhtenäisenä.169
3 Raja vasemmiston ja oikeiston välillä – poliittiset suhteet Toijalassa
3.1 Vasemmistoenemmistöisten kuntien vaihtelevat yhteistyösuhteet
Valtakunnallisesti vasemmistopuolueiden välit olivat usein ongelmalliset keskinäisen kilpailun takia. Myös hallitusyhteistyön aikana SDP ja SKDL olivat monessa kysymyksessä etäällä toisistaan,
myös historiallisten syiden takia. Sosialidemokraattien mukaan puoluetta vastaan kohdistui ”voimakkaita hyökkäyksiä” sekä oikeiston että kommunistien taholta.170
Kunnissa poliittisten ryhmien väliset valta-asetelmat ovat olleet usein varsin monimutkaisia. Henkilösuhteet, paikallinen historia ja yhteiskunnan yleinen kehitys ovat vaikuttaneet poliittisten ryhmien
välisten suhteiden muotoutumiseen kuntatasolla. Rintamalinjat vasemmiston ja oikeiston välillä
eivät ole olleet kovin selkeitä, vaan yhteistyösuhteita on yleensä syntynyt vaihtelevasti.
Monessa kunnassa SDP, SKDL ja kokoomus olivat melko tasavahvoja poliittisia ryhmiä. Kolmen
vahvan toimijan olemassaolon seurauksena kunnallispolitiikassa on vaadittu erilaisten näkökantojen
yhteensovittamista, ja neuvotteluja on käyty yli poliittisten rajojen. Tällainen tilanne vallitsi esimer168
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kiksi Jämsänkoskella, jossa sotien jälkeen tapahtui huomattava poliittinen suunnanmuutos oikealta
vasemmalle. Poliittinen liikehdintä oli kunnissa yleisiä. SKDL:n kannatuksen nousua pidettiin vastareaktiona aiemmalle oikeistoradikalismille.171
Yleisesti SKDL tuomitsi muiden puolueiden ratkaisut ja saattoi esiintyä kunnallisvaaleissa uutena
haastajana vailla vastuuta sota-ajan politiikasta. Usein kovin taistelu käytiin vasemmistossa SDP:n
ja SKDL:n kesken. Vasemmiston järjestötoiminta oli vilkasta, ja kannattajien tuesta kilpailtiin.172
Vasemmistoenemmistöisissä kunnissa oli tyypillistä vasemmistopuolueiden välinen kilpailu varsinkin, jos SDP ja SKDL olivat melko tasavahvoja keskenään. Vaikka vasemmistopuolueiden välistä
yhteistyötä voi pitää luontevana ratkaisuna, keskinäinen kilpailu on usein estänyt vasemmistoyhteistyön. SKDL:n nousua voitiin pitää uhkana, mikä lähensi muiden puolueiden välisiä suhteita. Sosialidemokraatit ovat voineet hakeutua kokoomuksen kanssa yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on
ollut hillitä kommunistien vaikutusvaltaa.173
Sosialidemokraattien ja kokoomuksen välisestä yhteistyöstä on tunnettu esimerkki aseveliakselikaupunki Tampere, jossa SDP, SKDL ja kokoomus olivat kohtalaisen tasaväkisiä poliittisia vaikuttajia. Vaalitulosten perusteella Tampere oli selvästi vasemmistoenemmistöinen kaupunki, ja sosialidemokraatit kävivät kovaa taistelua kommunistien kanssa työväestön äänistä. SDP:n kannalta päävastustaja oli SKDL, sillä porvaripuolueiden kannattajien joukosta ei uskottu voitavan kalastella
ääniä.174 Sosialidemokraatteja ja porvarillisia puolueita yhdisti Tampereella kommunismin vastaisuus. SDP:n ja kokoomuksen sodan aikaiset yhteistyösuhteet edesauttoivat poliittista yhteistoimintaa. Aluksi yhteistyön tavoitteena oli kommunistien eristäminen kunnallisesta päätöksenteosta, koska kommunistien valtaannousu nähtiin vaaralliseksi. Kommunismin aiheuttaman uhan vähetessä
SDP ja kokoomus jatkoivat yhteistä politiikkaansa, koska tavoitteet Tampereen kehittämiseksi
muodostuivat samansuuntaisiksi. Valtuustossa sosialidemokraatit olivat harvoin kommunistien
kannalla. SDP:n näkökulmasta SKDL näyttäytyi vaikeana ja epäluotettavana yhteiskumppanina.
Myöskään keskeisistä asiakysymyksistä ei oltu vasemmiston kesken yksimielisiä.175
Etelä-Pirkanmaalla Toijalan seudun kuntia yhdisti punaväri, mutta vasemmistopuolueiden suhteet
rakentuivat eri tavoin. Viialassa vasemmistoenemmistön kausi alkoi vuonna 1945, ja se ollut pysyvämpi kuin Toijalassa. Viialassa SDP:n ja SKDL:n välillä on ollut enemmän kilpailua, koska puolueiden välisen kannatuksen erot ovat olleet pienempiä kuin Toijalassa, jossa SDP on ollut selkeästi
171
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suurin vasemmistopuolue.176 Valkeakoskella valtuustossa oli selkeästi vasemmistoenemmistö, ja
SDP oli pitkään suurin puolue.177 Myöskään Valkeakoskella sosialidemokraattien ja kommunistien
yhteistyö ei ole ollut itsestäänselvyys. Poliittisten ryhmien muodostamien liittoutumien rakenteet
vaihtelivat. Muun muassa 1980-luvun alkupuolella oikeisto ja SKDL laativat yhteistyösopimuksen.178
Sekä Viialaa että Valkeakoskea on leimannut teollisuus osana yhdyskunnan kehitystä vahvemmin
kuin Toijalassa, jossa teollisuus pohjautui enemmän pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Viiala oli
tunnettu kolmen piipun kylänä, Valkeakoski tunnetaan edelleen paperitehtaistaan. Toijalalla taas on
asema liikenteellisenä, kaupallisena ja hallinnollisena keskuksena.179
Vasemmistoyhteistyö ei kuitenkaan ole ollut poikkeuksellista Suomen kunnissa. Vasemmistopuolueiden kannatus on ollut tavallisesti korkeaa teollisuusyhdyskunnissa, joissa oli myös vahva ammattiyhdistysliike. Vasemmiston vahvat asemat mahdollistivat poliittiset vaikutusmahdollisuudet. Yleisesti vasemmistopuolueiden kannatus nousi sotien jälkeisenä aikana 1970-luvulle asti, jolloin porvarillisten puolueiden kannatus vahvistui. Poliittiset rakenteet ovat silti säilyneet yleensä melko
vakaina. Monessa kunnassa vasemmistoenemmistö säilyi 1990-luvulle asti tai muun muassa Porissa
myöhempäänkin.180 Nokialla on todettu, että vasemmiston kannatus on ollut osoitus perinteiden
syvyydestä. Vasemmiston aktiivisin järjestötoiminta hiipui vähitellen, ja siihen nähden vasemmiston kannatus supistui Nokialla hitaasti.181
Vasemmistoenemmistöisessä Mäntässä vallan on todettu olleen sosialidemokraattien käsissä. Toisaalta Mäntässä pidettiin tyypillisenä yhteistoimintahakuisuutta. SDP oli selvästi suurin valtuustoryhmä, eikä pysyviä yhteistyösuhteita syntynyt.182 Vasemmistoenemmistöisten paikkakuntien kunnallispolitiikkaa on usein värittänyt SDP:n ja SKDL:n kilpailuasetelma. Muun muassa Porissa ja
Nokialla SKDL:n kannatus oli korkeaa, ja sosialidemokraatit saattoivat olla altavastaajan asemassa
vasemmistorintamassa. Keskinäisen kilpailun takia vasemmiston määräenemmistöasemalla ei välttämättä ollut merkitystä. Porissa sosialidemokraatit ovat tehneet yhteistyötä sekä SKDL:n että kokoomuksen kanssa. Toisaalta vastapainoksi vasemmistoenemmistölle porvarilliset puolueet pyrkivät
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usein yhteistyöhön. Nokialla porvarilliset puolueet tekivät yhteistyötä saavuttaakseen määrävähemmistöaseman.183
Puolueiden välisiä suhteita on muokattu uudelleen kunnissa poliittisessa ilmapiirissä tapahtuneiden
muutosten seurauksena, vaikka usein perusrakenteet ovat olleet pysyviä. Vaihtelevat yhteistyösuhteet ovat olleet tyypillisiä. Toijalassa on rakennettu vasemmistoyhteistyötä erilaisista lähtökohdista
kuin vasemmistoenemmistöisissä teollisuuspaikkakunnissa ja yhteistyö muodostui Toijalalle ominaiseksi. Vasemmistoyhteistyötä perusteltiin Toijalan poliittisen tilanteen pohjalta.
3.2 Toijalan tie – sosialidemokraattien ja kommunistien yhteispeliä
Vasemmiston rooli Toijalan kunnallispolitiikassa alkoi sodan jälkeen kasvaa. Varsinkin sosialidemokraattien määrä lautakunnissa lisääntyi. Vuonna 1952 valittu Aati Alho oli ensimmäinen sosialidemokraattien edustaja valtuuston puheenjohtajana, ja 1960-luvulla sosialidemokraatit valloittivat
tärkeimmät luottamustehtävät ja virat Toijalassa.184
Sodan jälkeen Toijalan Työväenyhdistyksessä oli kommunismin kannattajia, jotka yrittivät avoimesti erottaa työväenyhdistyksen SDP:stä ja tehdä siitä kommunistisen puolueosaston. Toijalaan
kuitenkin perustettiin keväällä 1945 SKP:n paikallisosasto, minkä vuoksi työväenyhdistyksessä ei
ehditty pitää äänestystä puoluelinjan vaihtamisesta ja kommunismin vankimmat kannattajat erosivat
työväenyhdistyksestä. Työväenyhdistyksessä oli syntynyt sotaväsymyksen aiheuttamaa mielipiteiden radikalisoitumista ja sodan aikaista politiikkaa kritisoitiin yleisesti. Maltillinen ajattelu voitti
työväenyhdistyksessä, eikä valtausyritys rikkonut pysyvästi sosialidemokraattien ja kommunistien
suhteita. Kommunististen järjestöjen annettiin edelleen toimia työväentalolla, ja kunnallispoliittinen
yhteistoiminta vahvistui. Vasemmistopuolueet pääsivät yhteistyöhön Toijalassa, mutta suhteiden
muotoutumisessa oli ollut omat alkuvaikeutensa, vaikka vasemmiston suhteet eivät kärjistyneet niin
kuin monessa kunnassa.185
Toijalan Työväenyhdistyksellä ei ollut aiempaa kokemusta yhteistyöstä kommunistien kanssa, koska 1920-luvulla kommunistien toiminta Toijalassa oli vähäistä ja kannatus lähes olematonta. Vasemmiston välisissä suhteissa ei ollut vanhoja painolasteja, koska kommunistit aloittavat toimintansa kunnolla vasta 1940-luvun loppupuolella. Kommunistien politiikka sodan jälkeen valtakunnan
tasolla aiheutti hämmennystä myös Toijalassa, mutta vasemmiston suhteet luotiin paikallisiin olo-
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suhteisiin perustuen. Toijalan Työväenyhdistyksellä oli ”vilpitöntä halua päästä yhteistoimintaan
kommunistien kanssa”.186
Kun sosialidemokraattien ja kommunistien väliset yhteistyösuhteet solmittiin Toijalassa, ne osoittautuivat varsin pysyviksi. Yhteistyön ylläpitämistä helpotti Toijalassa se, että henkilösuhteet olivat
toimivat eivätkä joistakin asioista syntyneet kahnaukset päässeet rikkomaan välejä. Toijalan vasemmistoyhteistyön keskeinen perusta oli ”porvaripuolen kurissa pitäminen”187. Vasemmistopuolueet olivat vaaleissa vastakkain, mutta ankarin taistelu käytiin sosialidemokraattien ja kokoomuksen
välillä. Kommunistien kannatus oli korkeimmillaan sodan jälkeen, mutta sittemmin kannatus vakiintui eikä noussut kovin korkeaksi188. Työväenyhdistyksen mielestä vasemmistoenemmistön ylläpitäminen oli kiinni nimenomaan sosialidemokraattien menestyksestä vaaleissa, koska SKDL:n
äänimäärä oli melko vakiintunut eikä sen varaan voitu ”paljon rakentaa”.189 Sosialidemokraattien
kannalta SKDL ei näyttänyt uhkaavan heidän asemiaan Toijalassa. Sen sijaan sosialidemokraattien
ja porvaripuolueiden vastakkainasettelulla oli pitkät juuret. Toijalassa on ollut keskeistä, että vasemmisto pääsi yleensä yksimieliseen politiikkaan ja vasemmistossa nähtiin porvaripuolueet yhteisenä vastustajana.
Koska sosialidemokraatit yksinään eivät ole kyenneet muodostamaan poliittista enemmistöä, tukea
haettiin oman ryhmän ulkopuolelta vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi.190 Vasemmiston
välisen yhteistyön turvin sosialidemokraateille avautuivat mahdollisuudet vallankäyttöön valtuuston
suurimpana ryhmänä. Ilman vasemmistoryhmän tukea sosialidemokraattien valta olisi Toijalassa
ollut rajoittuneempaa, sillä kokoomus oli kuitenkin kannatuksella mitattuna varsin suuri puolue.
Vasemmisto ja oikeisto olivat kutakuinkin tasavahvoja paikkamäärältään valtuustossa, mutta vasemmistopuolueet muodostivat enemmistön yhteistyön ansiosta. Sosialidemokraattien mielestä vasemmistoyhteistyön hyvä sujuminen vaikutti siihen, että oikeisto ei kyennyt kaatamaan sitä.191
Sosialidemokraattien kannalta porvaripuolueiden näkemykset poliittisissa kysymyksissä ja painotukset tehtävien hoitamisessa poikkesivat vasemmistoryhmän linjasta. Toijala oli vuoteen 1956 asti
porvarienemmistöinen kunta, vaikka porvaririntama oli melko hajanainen. Useimmiten kokoomus
ja erillisryhmät sopivat yhteisestä poliittisesta linjasta, ja monet vasemmiston aloitteista hylättiin.

186

Korkeamäki 1989, 188–189.
Sos.dem. valtuustoryhmän tk 1970. TTY. AKA.
188
Korkeamäki 1989, 159.
189
TTY:n jäsenkirje 5, 6.10.1980. TTY. AKA.
190
Urpo Niemisen haastattelu 24.2.2007.
191
Terttu ja Hugo Laurilan haastattelu 23.2.2007.
187

32

Sosialidemokraatit kritisoivat avoimesti porvarijohtoista politiikkaa ja varsinkin Toijalan huonoa
taloudellista tilannetta.192
Sosialidemokraattien mukaan Toijalassa päätöksenteon perustaksi vuoden 1956 kunnallisvaalien
jälkeen muodostui SDP:n ja SKDL:n vasemmistoryhmän ”saumaton ja tuloksellinen” poliittinen
yhteistyö.193 Sosialidemokraattien mielestä vakiintuneen vasemmistoyhteistyön tulokset alkoivat
näkyä ”edistyksellisenä kunnallisena toimintana” Toijalassa. Vaikka sosialidemokraatit korostivat
asemaansa ensisijaisena suuntaviivojen määrittelijänä vasemmistoryhmässä, toisaalta tukeuduttiin
yhteistyöhön, sillä ”sooloilulla ei saavuteta edes merkittäviä tuloksia uudistuksista puhumattakaan”.194
Vasemmistoryhmän yhteistyötä pidettiin yleensä toimivana, ”asioista on keskusteltu ja on jopa äänestettykin, mutta valtuustossa päätökset on tehty ryhmän enemmistön päätöksen mukaan”.195 Vasemmistoyhteistyön onnistumisen edellytyksenä pidettiin yhtenäistä esiintymistä julkisuudessa.
Sosialidemokraattien mielestä oli välttämätöntä, että yhdessä tehtyjä päätöksiä noudatettiin vasemmistoenemmistön säilyttämiseksi ja vasemmistoyhteistyön turvaamiseksi. Vasemmistoryhmässä
pyrittiin estämään ryhmäpäätösten vastaista äänestämistä käymällä läpi kunnalliset asiat riittävän
perusteellisesti oman ryhmän sisällä yhteisen kannan muodostamiseksi.196
Vasemmistorintama ei kuitenkaan ollut murtumaton. Ryhmäpäätöksistä lipeämisiä alkoi esiintyä
1980-luvun aikana entistä enemmän. Vuosikymmenen alussa vasemmistoyhteistyötä vaikeuttivat
työväenyhdistyksen sisäiset kiistat. Sitten sosialidemokraattien mielestä SKDL:n edustajat alkoivat
poiketa yhä useammin vasemmistoryhmän yhteisesti sovituista päätöksistä.197 Yhteistyötä pidettiin
silti yllä, ja asioista päästiin lopulta sopuun niin, että vasemmistoenemmistö ei rakoillut ratkaisevasti.
3.3 Vasemmistoyhteistyön poikkeusajasta vakiintumiseen johtajavalinnan myötä
Puoluehajaannuksen aika asetti vasemmistoyhteistyön koetukselle Toijalassa 1960-luvun alussa.
Yhteistyön vaaliminen vaati myönnytyksiä ja sovittelua puolin ja toisin. Vasemmistopolitiikkaa
luonnehdittiin ajoittain hyvin tapahtumarikkaaksi.198 Vasemmisto halusi johtaa kunnallispolitiikkaa,
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mutta millä hinnalla. Työväenyhdistyksen ja sos.dem. yhdistyksen välillä oli vaikeuksia ennen kuin
kolmen ryhmän vasemmistoyhteistyö vakiinnutti paikkansa.199
Työväenyhdistys oli joutunut toteamaan 1950-luvun lopun erimielisyyksien aikana, että sosialidemokraattien keskinäinen valtataistelu hyödyttäisi muita puolueita ja koituisi työväenliikkeen vahingoksi. Tämän asian ollessa tiedossa sosialidemokraatit pyrkivät hakeutumaan yhteistyöhön muiden
vasemmistoryhmien kanssa keskinäisistä hankauksista huolimatta.
TPSL:n edustajat olivat yleensä enemmän yhteyksissä kommunistien kuin sosialidemokraattien
kanssa. Silti sos.dem. yhdistyksellekin vasemmiston yhteisesiintyminen valtuustotyössä oli ainoa
keino saavuttaa vaikutusmahdollisuuksia, minkä vuoksi yhteistyötä työväenyhdistyksen kanssa
kunnallispolitiikassa ei kaihdettu SDP:n vastaisesta kritiikistä huolimatta.200 Sisäisestä rajankäynnistä huolimatta vasemmistossa ei unohdettu sitä, mitä pidettiin yhteisenä vastavoimana. Vasemmistoryhmän oli saatava kolmen toimijan joskus erisuuntaiset intressit yhteen niin, että vasemmiston perimmäinen tavoite paikan lunastamisesta Toijalan johtavana poliittisena voimana olisi toteutunut.
Työväenyhdistys tähdensi, että vasemmistoryhmän väliset erimielisyydet oli ratkaistava vasemmiston ryhmäkokouksissa eikä tuoda niitä esiin valtuustossa. Sosialidemokraattien mielestä yhtenäinen
esiintyminen oli ase oikeiston valtapyrkimyksiä vastaan.201 Sosialidemokraattien valtuustoryhmä
perusteli vasemmistoyhteistyön ylläpitämisen merkitystä kunnallispolitiikassa vaikutusvallan turvaamisella:
”valtuustoryhmän toimintaa arvosteltaessa on syytä meidän oloissamme muistaa, että mitään ratkaisua
emme pysty yksin valtuustossa päättämään, vaan yksinkertaistakin enemmistöä edellyttävissä asioissa
202
joudumme tukeutumaan muihin vasemmistoryhmiin”.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän päätös Toijalan kauppalanjohtaja Väinö Nerosen virka-ajan
pidentämisen tukemisesta vuonna 1960 herätti närkästystä työväenyhdistyksen piirissä. Asia oli
tullut ajankohtaiseksi kunnallisvaalien alla, ja valtuustoryhmän jäsenet olivat ”siinä varsin yleisessä
uskossa, että vaalit olisivat vasemmistolle tappiolliset, jolloin kahdesta pahasta valitaan tietenkin
pienin”. Valtuustoryhmä valitsi jatkuvuuden jonkun muun porvarillisen kauppalanjohtajaehdokkaan
sijaan. Kunnallisvaalit menivät kuitenkin hyvin sosialidemokraattien kannalta ja siten vasemmisto199
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ryhmällä oli ”kaikki mahdollisuudet lähinnä seuraavien vuosien aikana valita uudeksi kauppalanjohtajaksi sosialidemokraattista ajattelutapaa paremmin ymmärtävä henkilö”.203 Toijalaan valittiin
ensimmäinen sosialidemokraattinen kauppalanjohtaja vuonna 1962, kun Jaakko Vuorinen voitti
porvariryhmän ehdokkaan kauppalanjohtajan vaalissa äänin 15–8.204
Uudelle valintakierrokselle jouduttiin jo vuonna 1964, jolloin kauppalanjohtajaehdokkaan valintaan
liittyi sosialidemokraattisen ryhmän sisällä ristiriitoja, joissa oli kyse suhteiden määrittelystä muihin
vasemmistoryhmiin. Vasemmistoryhmän neuvottelut kauppalanjohtajan valinnasta osoittautuivat
pitkäkestoisiksi.205
Joulukuussa 1963 työväenyhdistys oli päättänyt ”suurella ääntenenemmistöllä” ottaa takaisin
TPSL:lle annetun hallituspaikan.206 Sos.dem. yhdistys syytti työväenyhdistystä vihamielisyydestä
vasemmistoryhmän keskinäisen rajanvedon vuoksi. Sos.dem. yhdistyksen toimintakertomuksessa
vuodelta 1964 todetaan, että ”muiden puolueiden aikomuksena oli eliminoida yhdistyksemme toiminta kunnallisista elimistä, mutta yhdistyksemme päättävänä ja yksimielisenä pani pisteen aikomuksille.”207 Tilanne muuttui vasemmistoryhmässä vuoden alussa, kun alettiin käydä neuvotteluja
uuden kauppalanjohtajan valinnasta. Työväenyhdistyksen jäsen Matti Salo pyysi huhtikuussa terveydellisiin syihin vedoten vapaaehtoisesti eroa kauppalanhallituksen jäsenyydestä, ja208 vapautunut
hallituspaikka annettiin TPSL:lle.209 Sopimuksen mukaan sos.dem. yhdistys lupautui tukemaan vaalissa vasemmistoryhmän yhteistä ehdokasta.210
Keväällä 1964 kauppalanjohtajaksi valittiin sosialidemokraattien kannattama ehdokas Toimi Tähkävuori äänin 12–7, neljä tyhjää.211 Kaiken kaikkiaan uuden kauppalanjohtajan valinta vaati sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mukaan ”useita vaikeita neuvotteluita ja sisälsi varsin värikkäitä
käänteitä”. Sosialidemokraatit olivat kuitenkin tyytyväisiä siitä, että ”onnistuttiin tähän korkeaan
kunnalliseen virkaan saamaan puolueeseemme kuuluva mies”.212
Sosialidemokraattisen kauppalanjohtajan valintaa on pidetty yhtenä merkittävimmistä päätöksistä
työväenyhdistyksen vaikutusmahdollisuuksien kannalta. Tähkävuoresta tuli pitkäaikainen johtaja
203
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Toijalaan. Työväenyhdistyksen tavoite estää porvarillisen johtajan valinta onnistui vasemmiston
yhteisrintaman turvin, vaikka tuen hankkiminen vastapuolelta tai toisaalta oman ryhmän sisältä ei
ollut helppoa. Työväenyhdistyksessä oli pyrittävä pitämään omat joukot koossa, kun samalla tehtiin
myönnytyksiä TPSL:lle. Jotkut olivat valmiita joustamaan enemmän, jotkut taas kannattivat tiukempaa suhtautumista.213
Vasemmiston keskinäinen yksimielisyys vahvistui kunnallispoliittisissa kysymyksissä 1960-luvun
loppupuolella. Vasemmistoryhmän toimintaa kuvailtiin tuolloin kiinteäksi ja riidattomaksi. Päätöksenteossa edettiin ennakkosopimuksia noudattaen.214 Vasemmistoryhmän toiminnan vakiintuessa
sosialidemokraatit totesivat päässeensä ryhmässä johtopaikalle: ”muut vasemmistoryhmät ovat hyvin pitkälle seuranneet meidän politiikkaamme”. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä totesi pyrkivänsä ratkaisuissaan noudattamaan ”sekä puolueen kunnallispoliittista ohjelmaa että kunnallisjärjestössä tehtyjä päätöksiä, mutta myös ottamaan huomioon muidenkin vasemmistoryhmien taholta
esitettyjä toivomuksia ja näkökohtia”.215 Voimavaroja oli kulunut vasemmiston keskinäisten välien
selvittämiseen, mutta vasemmiston keskuudesta löydettiin yhteinen sävel ja ajan myötä yhteen soittaminen tuli helpommaksi. Työväenyhdistyksen ja sos.dem. yhdistyksen suhteet olivat ajoittain epäsopuiset, mutta erimielisyyksien vakavuutta ei kuitenkaan pidä yliarvioida. Vasemmistoryhmän
toiminta oli lopulta tavoitteiden mukaista, sillä työväenyhdistyksen mukaan vasemmisto pääsi pääasiallisesti sanelemaan ratkaisuja kunnallisasioiden käsittelyssä216.
Kaupunginjohtaja valittiin seuraavan kerran vuonna 1994, jolloin valintakierros toteutui edellistä
sujuvammin. Toijalan johtoon valittiin sosialidemokraattitaustainen Leena Siikanen-Toivio, joka
voitti vastaehdokkaansa äänin 33–2.217
3.4 Pakolliset yhteistyökuviot – johtajia, myötäilijöitä ja vastaan hankaajia
Kunnallislaissa (50 §) määriteltiin sellaiset merkittävät asiat, joissa päätös oli tehtävä kahden kolmasosan määräenemmistöllä saapuvissa olevista valtuutetuista. Määräenemmistöpäätös vaadittiin
uuden määrärahan myöntämiseen tai entisen korottamiseen, uuden viran perustamiseen ja takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamiseen. Määräenemmistösäännösten tarkoituksena oli edesauttaa yli puoluerajojen ulottuvaa huolellista harkintaa päätöksissä, joilla oli suuri taloudellinen tai
muu merkitys. Tavoitteena oli johdattaa päätöksentekoa erilaisten mielipiteiden yhteensovittamiseen ja kunnallishallinnon vakauteen. Määrävähemmistön (yli 1/3 ja vähemmän kuin puolet valtuu213
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tetuista) turvin ryhmittymä kykeni estämään merkittävien päätösten tekemisen. Yksinkertainen
enemmistöasema mahdollisti tekemään normaalit juoksevaan toimintaan liittyvät päätökset.218
Määräenemmistövaatimusten tavoitteena oli estää sanelupolitiikan harjoittaminen ja nostaa esiin
myös vähemmistössä olleiden poliittisten ryhmien näkemyksiä. Toisaalta sosialidemokraatit Toijalassa pohtivat, että ”ehkäpä edistys olisi ollut vieläkin voimakkaampaa, ellei oikeistolla – määrävähemmistönsä turvin – olisi mahdollisuuksia jarruttaa monien asioitten toteuttamista”.219 Toijalassa
käytännön päätöksenteossa vasemmistoryhmän ehdotukset saattoivat kaatua määräenemmistösäännösten vuoksi ”yhtyneen oikeiston vastustukseen”.220 Sosialidemokraattien näkökulmasta porvariryhmä pääsi määrävähemmistön turvin hidastamaan päätöksentekoa, sillä yleensä ehdotukset menivät ennemmin tai myöhemmin läpi, kenties jonkin verran muokattuina. Kokoomus pyrki sosialidemokraattien mukaan tehokkaasti käyttämään määrävähemmistöasemaansa hyväkseen ”silloin, kun
oli keskusteltu tärkeistä, yhteisen edun vaatimista määrärahoista”.221
Poliittinen peli koveni, kun kunnat saivat lisää vastuuta yhteiskunnallisten palvelujen järjestämisestä. Samalla poliitikkojen mahdollisuudet käyttää paikallista vaikutusvaltaa kasvoivat. Sosialidemokraattien Otto Toivosen mielestä Toijalan kunnallispolitiikka muuttui 1970- ja 1980-luvuilla kärjekkäämpään suuntaan, kun ”sekä oikeisto että vasemmisto pitivät tiukasti kiinni omista näkemyksistään”.222 Olavi Kiurun mukaan neuvottelut vasemmiston ja oikeiston valtuustoryhmien kesken
lisääntyivät ja hankaloituivat.223 Sosialidemokraatit totesivat myös, että ”joidenkin tuntuu olevan
vaikea sulattaa sitä tosiasiaa, että Toijalassa on vasemmistoenemmistö”. Valtuuston tunnelmaa kuvattiin ajoittain kireäksi.224 Sosialidemokraattien mukaan ”oikeisto on esiintynyt valtuustossa varsin
tarmokkaasti”, mikä näkyi henkilövaaleissa suoritetuissa äänestyksissä ja esitettyinä uhkavaatimuksina.225 Myös vasemmistoryhmän edustajat saattoivat tuoda kritiikkinsä julki. Toimiessaan valtuuston puheenjohtajana Toivo Seppänen korosti, että valtuuston kokouksissa ei olisi pitänyt tuoda omia
mielipiteitä esiin ohi yhteisten sopimusten, mutta kiistelyiltä ei kokonaan vältytty. Seppäsen mukaan syytökset olivat harvoin henkilöihin kohdistuvia, mutta kokonaisuutta moitittiin, vasemmiston
politiikkaa tai vastaavasti arvosteltiin kokoomusta.226
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Määräenemmistöä vaatineet päätökset edellyttivät valtuustoryhmiltä yhteistoimintaa ja kompromisseja.227 Myös Toijalassa puitiin kunnallispoliittisia asioita laajalla pohjalla määräenemmistösäännösten täyttämiseksi. Sosialidemokraatit ovat sanoneet, että oikeiston kanssa neuvoteltaessa erilaiset
näkemykset oli otettava huomioon ja etsittävä yhteisymmärrystä. Sosialidemokraattien mukaan sovun etsintä vei toisinaan paljon aikaa, mutta toisaalta sosialidemokraatit yleensä totesivat ainakin
pyrkineensä yhteistyöhön yli puoluerajojen.228 Sosialidemokraatit ovat myöntäneet, että Toijalan
suuret hankkeet 1970-luvulta eteenpäin hoidettiin lopulta melko sujuvan yhteistyön merkeissä, suurista linjoista vallitsi yksimielisyys, vaikka käytännössä kiistanaiheitakin oli. Pienessä kaupungissa
henkilöiden väliset suhteet olivat ratkaisevia ja neuvottelut välttämättömiä politiikan teossa. Sosialidemokraatit esittivät mielipiteenään myös, että pienen kunnan kannalta yksituumaisuus oli ehdoton edellytys rakentavaan kunnalliselämään.229
Määräenemmistövaatimus alettiin nähdä 1970-luvulla tarpeettomaksi. Siitä kuitenkin muodostui
kiistanalainen kysymys. Vasemmistopuolueet vastustivat säännöksiä, sillä niiden katsottiin vaikeuttaneen kunnallisten palvelujen tarkoituksenmukaista kehittämistä.230 Puolueet jakautuivat edelleen
kysymyksen vuoksi. SDP piti vaatimuksia esimerkiksi kahden kolmasosan enemmistön vaatimusta
valtuustossa uuden määrärahan myöntämisestä epädemokraattisina. Kokoomus sen sijaan näki määräenemmistösäännöksen tärkeänä varsinkin taloudellisissa kysymyksissä.231 SDP teki aloitteen kunnallislain muuttamisesta niin, että ”epäjohdonmukainen ja muutoinkin jatkuvaa hankaluutta aiheuttava määräenemmistövaatimus” poistetaan.232 SDP:n mukaan ”työväenehtoisen, sosialidemokraattisen kunnallispolitiikan” edellytyksiä olisi voitu vahvistaa kumoamalla ”kansalaissodan jälkeisen
tynkäeduskunnan aikaansaamat määräenemmistösäännökset”.233 Poliittisen vasemmiston mukaan
oikeiston perusteena määräenemmistösäännöksen säilyttämiselle oli oman edun turvaaminen, ja
toisaalta vasemmistoa painoi yhä ”historiallinen rasite”. Lain alkuaikoina säännökset olivat merkittävä työkalu porvarillisille lainsäätäjille, ja toisaalta vasemmiston vaikutusmahdollisuuksia oli rajoitettu vuoden 1918 tapahtumien jälkeen. Sittemmin säännöksen korostettiin turvaavan kaikkien poliittisten ryhmien vaikutusmahdollisuuksia.234 Määräenemmistövaatimus kumottiin vuonna 1992
tehdyllä kunnallislain muutoksella.235
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3.5 Politisoitunutta työntekijämäärän kasvattamista
Kunnallisten työntekijöiden määrä kasvoi nopeasti, kun kuntien hallinto laajentui uusien tehtävien
myötä. Sosialidemokraattien mukaan eräs porvarivaltuutettu oli jo 1960-luvulla sanonut, että Toijalassa kauppalankanslia vilisi virkailijoita. Kunnissa työntekijöiden määrä kasvu tuli kuitenkin vielä
kiihtymään. Toijalan Työväenyhdistyksen mielestä uusien virkojen perustaminen oli väistämätöntä
kehittyvän kunnallishallinnon vuoksi.236 Sosialidemokraattien kannalta porvariryhmä suhtautui varsin nihkeästi Toijalaan perustettaviin uusiin kunnallisiin virkoihin, sillä valtuustokäsittelyssä usein
vasemmistoryhmän ”esitykset määräenemmistön puuttuessa raukeavat”.237 Esimerkiksi nuorisosihteerin viran perustaminen kilpistyi määräenemmistön puuttumiseen valtuustossa. Porvariryhmän
mielestä kauppalan taloudellisen tilanteen huomioiden oli syytä välttää lisämenojen hankkimista,
koska nuorisotyötä voitiin hoitaa vapaaehtoisin järjestövoimin.238 Vasemmistoryhmä taas halusi
nuorisosihteerin parantamaan nuorten toimintamahdollisuuksia. Nuoriso-ohjaajan viran perustamista yritettiin muutamaan kertaan ennen lopullista päätöstä vuonna 1968.239 Lakisääteiseksi nuorisotyön järjestäminen kunnissa tuli vuonna 1972.240
Vasemmistoenemmistön turvin keskeisiin virkoihin Toijalassa valittiin sosialidemokraattisesti
asennoituneita henkilöitä, mikä vahvisti sosialidemokraattien poliittista valtaa.241 Johtotehtävien
lisäksi moni muu paikka käytännön työntekijöistä lähtien ratkaistiin usein puoluepoliittisin perustein vasemmistoäänin. Virkojen täyttäminen oli osa poliittista päätöksentekoa, jossa aatteella oli
väistämättä oma merkityksensä. Valtuustoryhmä ohjeisti sosialidemokraattisia luottamustehtävien
haltijoita huolehtimaan siitä, että ”valitsevat parhaaksi näkemänsä työväenyhdistyksen jäsenen tai
yhdistystä lähellä olevan hakijan”.242
Puolueet kannattivat omia ehdokkaitaan virkoihin, mikä aiheutti kilpailua nimityksistä. Tappion
kokeneissa poliittisissa ryhmissä voitiin kokea tyytymättömyyttä valintojen johdosta. Virkoja ja
toimia jaettiin ”vuoropelillä” tai suhteessa poliittisten voimasuhteiden mukaan.243 Vasemmistooikeisto -rajat olivat myös ylitettävissä. Toisinaan esimerkiksi sosialidemokraatit ja kokoomus löysivät sovun henkilövalinnoissa, jolloin SKDL jäi yksin oman ehdotuksensa kanssa.244
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Kysymys kuului, valittiinko viranhaltijat vain poliittisten ansioiden vai myös pätevyyden mukaan.
Sosialidemokraatit totesivat, että kaikilla ryhmillä oli muodollisesti ja ammatillisesti päteviä ehdokkaita avoimiin virkoihin, ”totta kai jokainen ottaa selvää myös hakijoiden poliittisesta kannasta ja
valitsee tämän mukaan oman ehdokkaansa”. Sosialidemokraatit pitivät selvänä, että enemmistön
poliittinen linja näkyi myös virkamiesvalinnoissa. Sosialidemokraattien mielestä kaupungin hallinto
olisi muodostunut vaikeaksi, jos virkamiehen yhteiskunnallinen asenne olisi ollut vastoin poliittisen
enemmistöryhmän näkemyksiä. Sosialidemokraatit painottivat, että valtuutettujen ja virkamiesten
yhteistyösuhteiden täytyi olla kitkattomat, jotta voitiin viedä paikkakunnan asioita eteenpäin yhteisvoimin.245
Yhteiskunnallisessa keskustelussa on toisinaan kyseenalaistettu kuntasektorin keskeisten virkojen
puoluepolitisoituminen. Virkamiehiä ei täten ole nähty valtuuston asettamien tavoitteiden toimeenpanijoiksi vaan ennen kaikkea oman poliittisen taustaryhmänsä edustajina. Toisaalta on todettu, että
poliittinen virkanimitys ei automaattisesti merkitse viranhaltijan ”puolueellisuutta” eivätkä poliittiset sidonnaisuudet siten vaaranna kunnallishallinnon demokraattisuutta.246 Toijalassa sosialidemokraattisten viranhaltijoiden on todettu saavuttaneen luottamusta yli puoluerajojen. Toisaalta viranhaltijat ovat myös korostaneet riippumattomuuttaan puoluetaustasta ja tasapuolisuuttaan eri poliittisia näkemyksiä kohtaan247. Varsinkin sosialidemokraatit ovat arvioineet, että käytännössä kaupungin ylimmässä johdossa pelattiin hyvin yhteen. Sosialidemokraatit pitivät päätöksentekoa sujuvana,
koska päättäjät olivat kaupungin kehittämisestä yleisesti samoilla linjoilla.248
4 Kunnallisvaalitaistelut vasemmiston ja oikeiston välillä
4.1 Vasemmiston vaaliliittoneuvottelut – tuloksia ja paluu omilleen
Kunnallispolitiikka on politisoitunut varsinkin 1960-luvulta alkaen. Valtakunnalliset vaaliteemat ja
-ohjelmat vaikuttivat entistä enemmän kunnallisvaaleissa sekä kunnallisessa päätöksenteossa.249
Toijalassa oli ollut 1960-luvulla poliittisia kuohuja monella suunnalla. Sosialidemokraattien sisäinen rajanveto oli ajankohtaista vuosikymmenen alussa, vasemmiston välistä yhteistyötä vakiinnutettiin ja toisaalta oikeistoryhmä totutteli asemaansa vasemmistojohtoisessa päätöksenteossa.
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Vuoden 1960 kunnallisvaalit käytiin edellisiin vaaleihin verrattuna uusissa asetelmissa Toijalassa.
Vuoden 1956 kunnallisvaaleissa vasemmisto oli saanut enemmistön kauppalanvaltuustoon, ja sosialidemokraatit ”perivät selvän ja vakuuttavan vaalivoiton”. Sosialidemokraattien mukaan ”porvariston noudattaman itsekäs ja taantumuksellinen kunnallispolitiikka sai tuomionsa valitsijoilta ja se
merkitsi samalla tunnustuksen antamista sosialidemokratialle”.250
Porvaripuolueet muodostivat vuonna 1960 vaaliliiton, jonka avulla ne pyrkivät hyötymään vasemmiston hajanaisuudesta. Toijalan Työväenyhdistys katsoi TPSL:lle annetut äänet hukkaan heitetyiksi, koska äänten jakautuessa uhkana oli jälleen valtuuston voimasuhteiden kääntyminen vasemmiston tappioksi. Työväenyhdistys epäili TPSL:n ehdokkaiden mahdollisuuksia saavuttaa edellisten
vaalien kaltaisia äänimääriä.251 Työväenyhdistyksessä oli luovuttu vaaliliittomahdollisuudesta muiden vasemmistoryhmien kanssa, koska ei haluttu edesauttaa ”sos.dem. yhteisrintamasta irtautuneiden ehdokkaiden” mahdollisuuksia menestyä vaaleissa. Päätös ei ollut yksimielinen, sillä yhteistyö
TPSL:n kanssa sai kannatusta: ”vaaliliittoon, on toisten ja ennen kaikkea, niin kutsutun simonistiryhmän kanssa mentävä”.252 Toijalan sos.dem. yhdistys päätti yksimielisesti lähteä ensimmäisiin
kunnallisvaaleihinsa itsenäisesti, eikä vaaliliittoa pidetty varteenotettavana vaihtoehtona.253
Vasemmiston ja oikeiston voimasuhteet pysyivät ennallaan vuoden 1960 kunnallisvaalien jälkeen.
Työväenyhdistyksen odotuksista huolimatta TPSL sai kaksi edustajaa valtuustoon. SDP menetti
kaksi paikkaa, vaikka sen kokonaisäänimäärä ei juuri pudonnut edellisistä vaaleista. Huomattavaa
on, että TPSL:n Aati Alho sai enemmän ääniä (131) kuin SDP:n eniten ääniä kerännyt ehdokas
Veikko Salonen (114). Porvaripuolueet eivät merkittävästi hyötyneet vasemmiston jakautumisesta
kolmeen erilliseen vaaliliittoon, koska vasemmiston yhteinen ääniosuus säilyi korkeana.254
Sosialidemokraattien kokemasta epävarmuudesta huolimatta vasemmistovalta valtuustossa säilyi,
mutta yhteistyöhön piti lähteä uudelta pohjalta. Vasemmistoryhmien keskinäisiin neuvotteluihin
vaalien jälkeen työväenyhdistys antoi ohjeeksi, että ”ryhmien voimasuhteita täytyy seurata, joskin
joustamista täytyy olla”.255 Työväenyhdistyksen mukaan neuvottelut SKDL:n kanssa sujuivat pääosin kitkattomasti, muuten ”vaikeuksia riitti yllin kyllin yhteistyön aikaan saamisessa vasemmistoryhmien kesken”. Työväenyhdistyksen mukaan TPSL esitti ennakkoneuvotteluissa ”kerrassaan koh-
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tuuttomia vaatimuksia”: se halusi kaikkiin lautakuntiin edustajansa, mikä olisi merkinnyt noin 20
paikkaa.256 Toijalan sos.dem. yhdistys taas arvosteli muita vasemmistoryhmiä siitä, että ne olivat
haluttomia pääsemään kaikkia tyydyttävään ratkaisuun luottamustoimien paikkajaossa.257 Työväenyhdistyksessä päätettiin lopulta äänin 13–12, että lautakuntapaikkoja annetaan yli suhteellisuuden
myös TPSL:n ryhmälle.258 Toijalan sos.dem. yhdistys sai lopulta luottamustoimiin 13 paikkaa, mihin se oli tyytyväinen.259 Työväenyhdistys piti ratkaisua pienen ryhmän kannalta edullisena, koska
tulos ei vastannut täysin valtuuston voimasuhteita, mutta työväenyhdistyksen puolelta ”haluttiin
kuitenkin osoittaa hyvää tahtoa vasemmistoenemmistön säilyttämiseksi kunnallishallinnossa”.260
Kilpailuasetelma sosialidemokraattisten järjestöjen välillä oli selkeästi olemassa. Vasemmiston yhteistyön tielle päästiin, mutta yhteistyön rajoja jouduttiin vielä viilaamaan.
Vuoden 1964 kunnallisvaalien edellä työväenyhdistys otti sos.dem. yhdistykseen yhteyttä vaaliliittoneuvottelujen aloittamiseksi.261 Sos.dem. yhdistys torjui aluksi työväenyhdistyksen vaaliliittotarjouksen, koska sillä oli edelleen ilmeinen halu erottautua SDP:n politiikasta,262 mikä johtui samaan
aikaan käynnissä olleista SDP:n ja TPSL:n välisistä sovintoneuvotteluista. Toisaalta sovun saavuttaminen kauppalanjohtajan valintaprosessin aikana lähensi sosialidemokraattisia yhdistyksiä, mikä
johti työväenyhdistyksen ja sos.dem. yhdistyksen välisen vaaliliiton solmimiseen. Työväenyhdistys
hyväksyi vaaliliittosopimuksen yksimielisesti. Sen sijaan SKDL:n esittämästä vaaliliittotarjouksesta
työväenyhdistys oli kieltäytynyt.263 SDP ei ollut kovin myötämielinen vaaliliittohankkeita kohtaan,
mutta Toijalan Työväenyhdistys perusteli vaaliliiton solmimista puoluetoimikunnalle valtuuston
vasemmistovallan turvaamisella: ”tällainen paikkakunta kuin Toijala on, jossa ainoastaan on yhden
äänen vasemmisto enemmistö, ei ole varaa äänten hukkaan menemiselle jos asemamme säilytetään”.264
Työväenyhdistys asetti yhteiselle listalle 31 ja sos.dem. yhdistys 9 ehdokasta. Lisäksi sovittiin, että
vaalien jälkeen muodostettavien valtuustoryhmien yhteistyötä tehostettaisiin. Lautakuntapaikat jaettiin sopimuksen mukaan kummankin ryhmän vaalissa saaman äänimäärän perusteella.265 Sosialidemokraattinen vaaliliitto sai lähes 2000 ääntä, ja SDP sai yhden lisäpaikan valtuustoon. Jokaisen
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vasemmistopuolueen kannatus kasvoi, ja sen myötä työväenyhdistyksen tavoite vasemmistoenemmistöisestä valtuustosta oli taattu.266
Vuoden 1968 kunnallisvaaleissa Toijalan sos.dem. yhdistys ehdotti koko vasemmiston yhteisen
vaaliliiton muodostamista.267 Neuvottelujen tuloksena sos.dem. yhdistys olisi suostunut solmimaan
vaaliliiton vain työväenyhdistyksen kanssa samalta pohjalta kuin edellisissä vaaleissa. SDP:n puoluetoimiston kanta oli kielteinen vaaliliittosopimusta kohtaan. Lisäksi Toijalan Työväenyhdistyksen
tekemä ennakkolaskelma paikkojen jakautumisesta vuoden 1964 vaalien äänimäärän pohjalta osoitti, että voimasuhteet tulisivat säilymään entisellään ilman vaaliliittoakin.268
Työväenyhdistyksen kokouksessa koko vasemmiston vaaliliitto ei saanut lainkaan kannatusta, ja
vaaliliitto TPSL:n kanssa kaatui äänin 18–9. Työväenyhdistys osallistui kunnallisvaaleihin itsenäisesti269 mutta toivoi, että niissä ”noudatettaisiin viime kunnallisvaaleja varten sovittuja rehdin pelin
periaatteita ja että vasemmiston yhteistyö vaalien jälkeen jatkuisi nykyisiä välittömiä ja luottamuksellisia muotoja noudattaen”.270
SDP säilytti kahdeksan valtuustopaikkaansa.271 Vaaliliittoon päätyneiden SKDL:n ja TPSL:n lista
tuotti neljä paikkaa valtuustoon. TPSL:stä valtuustopaikkansa säilytti vain Aati Alho.272 Vaalien
jälkeen vasemmistovalta alkoi vakiintua muotoon, joka säilyi pitkään eteenpäin, kun TPSL:n kannatus oli hiipumassa.
Toijalan Työväenyhdistys tiedusteli edelleen kesällä 1972, oliko sos.dem. yhdistys valmis osallistumaan vaaleihin työväenyhdistyksen listoilla. Vastaus kuului, että ”yhdistyksemme 12.7.1972 tekemän päätöksen perusteella ilmoitamme, että yhdistyksemme ei aseta ehdokkaita tuleviin kauppalanvaltuuston vaaleihin eikä järjestönä osallistu vaaleihin.”273 Työväenyhdistyksen ehdokkaana oli
kuitenkin aiemmin Toijalan Sos.dem. yhdistyksen toiminnassa mukana ollut Väinö Saarikkomäki,274 joka hyväksyttiin uudestaan työväenyhdistyksen jäseneksi vuoden 1973 alusta lähtien.275
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4.2 Kiehuvia kunnallisvaaleja
Sosialidemokraateilla oli tapana esitellä vaalien alla kuluneen vaalikauden saavutuksia ja osoittaa,
miten valitsijoille annetut lupaukset oli lunastettu ja ylitetty. Työväenyhdistyksen laatimissa vaaliohjelmissa korostettiin sosialidemokraattien harjoittaman politiikan vastuullisuutta vastakohtana
muiden puolueiden antamille katteettomille lupauksille.276 Vastuullisesta sosialidemokraattijohtoisesta kunnallispolitiikasta esiteltiin esimerkkeinä myös Imatra ja Kuusankoski, joissa teollisuus ja
sosiaalinen turvallisuus olivat työväenyhdistyksen mukaan pitkälle kehittyneitä, veroäyri oli alhainen eikä työttömyys ollut ongelma. Toisaalta maalaisliittolais-porvarillisen politiikan seuraukset
nähtiin työväenyhdistyksen mielestä Honkajoella, jonka veroäyri oli Suomen suurimpia. Taloudelliseen rappiotilaan oli joutunut myös kommunistijohtoinen Kolari.277 Toijalan kauppalan terveen ja
elinvoimaisen kehityksen turvaaminen oli sosialidemokraattien vaaliohjelmien perusta 1960luvulla.278 Sosialidemokraatit nostivat esille erityisesti lasten päivähoitopaikkojen määrän lisäämisen, koulutuspolitiikan ja vanhusten aseman parantamisen.279 Lisäksi käsiteltiin sosiaalihuollon kehittämistä ja asuntotuotannon turvaamista.280
SDP:n kunnallisvaaliohjelma painottui 1970-luvulla asumiseen, rakentamiseen ja elinympäristön
viihtyisyyteen liittyviin asioihin.281 Teemat näkyivät Toijalan Työväenyhdistyksen asettamissa tavoitteissa. Asuntopolitiikka oli paljon esillä Toijalassa, ja sosialidemokraattien mukaan Toijalan
taloudellinen tilanne mahdollisti entistä suuremman huomion asettamisen elämisen laadun ja viihtyisyyden edistämiseen. Tavoitteena oli lisäksi uimahallin, kirjaston ja kolmannen päiväkodin rakentaminen.282
Työväenyhdistyksessä todettiin, että vaalitaisteluun käytettiin 1970-luvulla aikaa, varoja ja energiaa
enemmän kuin koskaan aikaisemmin.283 Pitkä valtakausi voi olla joko rasite tai vahvuus vaaleissa.
Toijalan Työväenyhdistys luotti vasemmistoenemmistön jatkuvuuteen, koska sosialidemokraattien
saavutusten ajateltiin puhuneen puolestaan.284 Työväenyhdistys lähti yleensä vaaleihin luottavaisena, ”sosialidemokraattien ote paikkakunnalla tulee kunnallisvaaleissa säilymään, niin paljon he ovat
täällä saaneet aikaan, ettei kellään ole syytä vaatia muutosta”.285 Sosialidemokraatit korostivat suurimpana ryhmänä olleensa pääasiallisessa vastuussa asioiden sujumisesta. Arvostelu muiden poliit276
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tisten ryhmien taholta oli kuitenkin lisääntynyt. Vastauksena arvostelijoille sosialidemokraatit totesivat, että vastuu oli ollut helppo sysätä sosialidemokraattien harteille silloinkin, kun päätökset oli
tehty yhdessä, mutta lähinnä taloudellisista syistä niiden toteuttamista oli jouduttu lykkäämään.286
Toisaalta sosialidemokraatit olivat sitä mieltä, että kaupungin taloudellinen tilanne oli kuitenkin
kohentunut huomattavasti vasemmistovallan vuosina.287
Varsinkin 1970-luvulta alkaen vaaleja pidettiin Toijalassa todellisina poliittisina voimainkoetuksina. Porvaripuoli oli jo yli vuosikymmenen seurannut vasemmistojohtoista politiikkaa, minkä vuoksi
se halusi nousta entistä vahvemmin haastajaksi vallitseville valtasuhteille. Porvaripuolueet halusivat
vaikuttaa enemmän kehityksen suuntaan. Liekit leimahtelivat varsinkin vaalitaisteluissa vallanpitäjät–haastajat -asetelman vuoksi, eikä epätavallisilta kohtauksilta vältytty valtuustossakaan. Paikallisten haasteiden lisäksi yleisen yhteiskunnallisen asenneilmaston kärjistyminen heijastui poliittisten
ryhmien suhteissa.
Toijalassa muut puolueet yrittivät horjuttaa vasemmiston enemmistöasemaa vaaliliittojen kautta.
Vuoden 1972 vaaleissa kokoomus, keskustapuolue, kristillinen liitto, SMP ja liberaalinen kansanpuolue muodostivat kunnallisvaaleissa vaaliliiton,288 jota markkinoitiin uudistajana ja eisosialistisena vaihtoehtona. Kokoomuksen vaalimainoksessa vaadittiin ”sulkua sosialismille” ja
verotuksen nousun estämistä. Sosialidemokraattien mainoksessa puolestaan laitettiin ”sulku hämäykselle”. Sosialidemokraatit kehottivat äänestäjiä miettimään, ”kehittääkö kauppalaasi edelleen
edistyksellinen vasemmisto vai pääseekö valtaan vanhoillinen oikeisto”.289 Työväenyhdistyksen
mielestä porvarillinen vaaliliitto oli harhautusta, koska äänestäjä ei voinut tietää minkä puolueen
hyväksi annettu ääni lopulta meni. Sosialidemokraattien mielestä pienet porvaripuolueet kulkivat
kokoomuksen talutusnuorassa.290
Liberaalit, kristilliset, keskustapuolue ja SMP pyrkivät vaaliliitollaan haastamaan perinteiset poliittiset voimasuhteet seuraavissa valeissa vuonna 1976. Keskiryhmä esiintyi vaihtoehtona ”äänimäärien varaan perustuvalle voimapolitiikalle” ja ”määrävähemmistön turvin harjoitetulle kiusanteolle”.291
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Vaaliliitoista huolimatta valtuustossa jatkettiin vasemmistoenemmistöllä. Vuoden 1972 vaalien jälkeen Toijalan sosialidemokraatit luonnehtivat kannatuksen nousuaan ”ilmiömäiseksi”. Myös valtakunnallisesti SDP:n kannatus näytti vahvalta.292 Toijalassa valtuuston voimasuhteiksi tuli 13–10
vasemmiston hyväksi. Toisaalta ahkerasti sosialidemokraatteja vastaan kampanjoineen kokoomuksen kannatus nousi.293 Kehityssuunta jatkui seuraavissa vaaleissa vuonna 1976. Vasemmistoenemmistö säilyi vaalien jälkeen aiempaa niukemmin luvuin 14–13. Valtuuston paikkamäärä Toijalassa
kasvoi neljällä asukasluvun nousun myötä, ja vaaleissa valittiin 27 valtuutettua. Kokoomus kasvatti
edelleen kannatustaan lähes 500 äänellä. SDP sen sijaan menetti noin sata ääntä edellisiin vaaleihin
verrattuna.294 Työväenyhdistyksen mukaan yhtenä syynä koko maassa SDP:n vaalitappioon oli erityisesti ”kokoomuksen suuren rahan tukema tehokas vaalipropaganda”.295 Katseet käännettiin myös
omaan toimintaan, sillä vaalitappion arveltiin olleen ”varoitus siitä, että äänestäjät eivät ole olleet
toimintaamme täysin tyytyväisiä kuluneen neljän vuoden aikana”.296
Kokoomus oli onnistunut vaalivuoden 1976 alussa herättämään keskustelua julkaisemalla Toijalan
Seutu -lehdessä kyselyn kauppalan asukkaiden tyytyväisyydestä Toijalan palvelutasoon. Kyselyyn
oli listattu arvioitavaksi joukko kunnallisia palveluja lastenhoidosta vanhustenhoitoon sekä kulttuurista liikenneolosuhteisiin. Lisäksi kysyttiin, olisivatko toijalalaiset valmiita maksamaan enemmän
veroja palvelujen parantamiseksi.297 Kokoomus totesi pyrkivänsä estämään veronkorotukset ja vihjasi sosialidemokraattien kiristävän verotusta Toijalassa.298 Päämääräkseen kokoomus julisti palvelujen tehostamisen ”kaikissa mahdollisissa kohdin”.299 Työväenyhdistys piti kokoomuksen kyselyä
vain äänten kalastamisena ja propagandana. Sosialidemokraattien kannalta kokoomus pyrki osoittamaan asemansa johtavana porvarillisena puolueena ja vasemmiston haastajana.300
Mainonta oli lisääntynyt kunnallisvaaleissa Toijalassa 1970-luvulta lähtien, ja vaalitaistelun koettiin
muuttuvan entistä repivämmäksi 1980-luvulla.301 Työväenyhdistyksen mukaan ”valtakunnalliset
ohjeet ja paikallisen oikeiston, erityisesti kokoomuksen, täydellinen varmuus voimasuhteiden muuttumisesta Toijalassa, aiheuttivat myös täällä rajun ja törkeän hyökkäyksen sosialidemokraatteja ja
Toijalan Työväenyhdistystä kohtaan”. Todettiin, että ”kokoomuksen rahan voimalla masinoitu vaa-
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lipropaganda sosialidemokraatteja vastaan oli täällä ennennäkemätön ja että tämä sosialidemokraattien taitavan menettelyn johdosta kääntyi lopuksi kokoomusta vastaan”.302
Sosialidemokraattien ilmoituksessa mainittiin kokoomuksen poikenneen ”siitä asiallisesta ja rakentavasta linjasta, jota vasemmisto tiedotustoiminnassaan on noudattanut”. Kysyttiin,
”kenen asialla Toijalan porvari liikkuu? Tavallisen ihmisen? Hienon ihmisen? Kenen? Se tarjoaa äänestäjille toisella kädellä sinistä kukkaa, ja levittää toisella kädellä ala-arvoisia valheita muista ryhmistä. Kokoomuksen valtapyrkimyksillä ei näytä olevan mitään rajaa. Sen menettely on jo saavuttanut
mittasuhteet, joita voi pitää äänestäjän aliarvioimisena.”

Äänestäjiä varoitettiin, että ”kokoomus tarvitsee tavallista ihmistä vain vaalipäivänä”. Porvarien
valtaannousun peloteltiin johtavan maksujen korotuksiin ja palvelujen heikkenemiseen.303 Toijalan
Työväenyhdistyksessä todettiin kunnallisvaalitaistelujen olleen varsinkin 1980-luvulla linjavaaleja,
joissa määriteltiin yhteiskunnallisen kehityksen suunta. Vaaleissa mitattiin ”jatkuuko yleinen polarisoitumiskehitys ja toisaalta oikeiston populististen piirien menestys myös kuntatasolla vai kyetäänkö oikeiston hajanaisuus yhteisin voimin kääntämään vasemmiston myötätuuleksi”.304
4.3 Sosialidemokraattien huojuva asema
Kunnanvaltuustojen voimasuhteiden kehitys osoittaa selvästi vasemmistovallan kaventumista.
1960-luvun puolivälin jälkeen kunnista lähes 29 prosentissa oli vasemmistoenemmistö ja vuoden
1980 vaalien jälkeen vajaassa 13 prosentissa kunnista.305 Vasemmistoenemmistöiset kunnat muuttuivat pieneksi vähemmistöksi, sillä 1980-luvun puolivälissä vasemmistoenemmistöisiä kuntia oli
45.306 Äänestysaktiivisuuden ja poliittisen osallistumisen laimentuminen ovat vaikuttaneet vaalien
tuloksiin.
Kunnallisvaaleissa äänestysaktiivisuus nousi sotien jälkeen yleisen politisoitumisen myötä ja kunnallispolitiikan merkityksen noustua. Valtakunnallisesti äänestysprosentti ei silti yltänyt yli
80:een.307 Kenties johtuen Toijalan poliittisesti kahden melko tasavahvan puolueen taistelusta äänestysprosentti ylsi usein yli valtakunnan keskiarvon.308 Varsinkin 1960- ja 1970-luvuilla työväenyhdistyksessä tehtiin vaalityötä talkoilla, minkä on katsottu vahvistaneen yhteishenkeä ja osoitta-
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neen aktiivisuutta. Yhteistyön uskottiin heijastuneen myös sosialidemokraattien kannalta hyviin
vaalituloksiin. Poliittisen aktiivisuuden on kuitenkin todettu vähitellen hiipuvan.309
Vuoden 1976 ja 1980 kunnallisvaaleissa äänestysprosentti oli Toijalassa yli 80.310 Vuoden 1980
kunnallisvaaleissa SDP sai 1909 ääntä, suurimman äänimäärän mitä Toijalassa oli saatu siihen asti.311 SDP sai äänistä yli 38 prosenttia ja sai 14 valtuutettua entisen 10 sijaan. Kaupungin asukasluvun noustua yli 8000 rajan valtuustopaikkojen määrä kasvoi 35:een. Sosialidemokraatit saivat kahdeksasta lisäpaikasta puolet. Myös kokoomuksen paikkaluku nousi kolmella. Valtuuston voimasuhteiksi tuli vasemmiston hyväksi 19–16.312 Vaalien erityispiirteisiin kuului nuorten äänestysaktiivisuus. Sosialidemokraattinen nuorisoliike panosti nuorten ehdokkaiden hankintaan koko maassa.313
Myös Toijalan Työväenyhdistyksen nuorisojaosto teki töitä nuorten äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi. Nuorisojaoston tukemista ehdokkaista kaksi valittiin valtuustoon, ja 18–24-vuotiaiden nuorten äänestysprosentti oli 86 eli Suomen neljänneksi korkein. Toijalan yleinen äänestysprosentti oli
83.314
Kiinnostus kunnallispolitiikkaa kohtaan näytti kuitenkin vähentyvän, vaikka kuntien päätösvaltaa
oli lisätty toimintojen suunnittelussa ja valtionosuuksien käytössä. Toijalan Demari -lehdessä todettiin, että kunnallisvaaleissa tehtiin entistä tärkeämpiä ratkaisuja. Kuntalaisten mahdollisuudet vaikuttaa kunnallispolitiikan suuntaan olivat vahvistuneet, mutta sosialidemokraattien mukaan niitä ei
tahdottu käyttää hyväksi.315 Vuodesta 1984 äänestysprosentti alkoi laskea Toijalassa vaali vaalilta
pienemmäksi. Tämä näkyi vasemmiston tappiona: vasemmiston kannatus oli alhaisempaa kuin kertaakaan sotavuosien jälkeen. Vuonna 1984 vaaleissa Toijalassa äänestysprosentti laski eniten EteläHämeen vaalipiirin alueella, laskua edellisiin vaaleihin verrattuna oli kuusi prosenttia.316 Kunnallisvaaleissa vuonna 1984 kokoomus sai pitkästä aikaa Toijalassa suurimman äänimäärän, 39,7 prosenttia äänistä ja 14 valtuutettua. SDP sai 36,1 prosentin kannatuksen ja 13 paikkaa. Toijalassa sosialidemokraattien 2,3 prosentin ääniosuuden lasku oli suhteellisen suuri, sillä koko maassa SDP:n
ääniosuus putosi 0,7 prosenttia. Sosialidemokraatit pitivät vaalitulosta tyydyttävänä siltä kannalta,
että sen myötä palattiin tilapäisestä porvarienemmistöstä vasemmistoenemmistöön suhteessa 18–17.
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Toijalan Työväenyhdistyksen mukaan vaalitulos oli ”torjuntavoitto”, sillä yhdistyksen toiminta oli
palautettu normaaliuomiinsa vain hetki ennen vaalitaistelun alkua.317
Työväenyhdistyksen sisällä oli ollut jännitteitä jo edellisten vaalien alla. Työväenyhdistyksessä järjestettiin ennen vuoden 1980 kunnallisvaaleja alla puolueäänestys, koska ehdokkaiden listoille asettamisen tavasta ei muuten päästy yksimielisyyteen. Perinteinen puolueäänestys oli jo kunnallisvaaleissa harvinainen koko maassa.318 Sosialidemokraattien hajanaisuus oli jatkunut valtuustokauden
ajan. Työväenyhdistys korosti, että SDP lähti Toijalassa vaaleihin vuonna 1984 ”puhtaasti omalla
listallaan”, nimenomaan ilman ”sitoutumattomia” ehdokkaita.319 Työväenyhdistyksestä eronneet
Jaakko Seppänen ja Antti Kallio olivat ehdolla kokoomuksen listoilla sitoutumattomina.320 Toijalassa ylivoimaiseksi ääniharavaksi nousi sosialidemokraattien Toivo Seppänen, jonka saama äänimäärä, 329 ääntä, oli harvinainen Toijalan mitassa. Myös Jaakko Seppänen ja Antti Kallio jatkoivat
valtuutettuina.321 Sosialidemokraatit totesivat edelleen vaalien jälkeen, että riitelyyn ei ollut enää
varaa, koska vasemmistoenemmistö oli niukka.322 Sosialidemokraattien valtuustoryhmä uudistui
huomattavasti, sillä valtuustoon tuli seitsemän uutta edustajaa. Silti sosialidemokraatit luottivat yhteistoiminnan sujumiseen vasemmistoryhmässä.323
Vasemmistoenemmistö kuitenkin murtui jälleen vaalikauden aikana. Virkapaketin käsittelyn yhteydessä loppuvuonna 1987 yksi SKDL:n valtuutettu oli loikannut vasemmistoryhmästä sitoutumattomiin, koska ”tässä ja monessa muussa kysymyksessä monen valtuutetun kanta jää sosialidemokraattisen ryhmäjyrän alle”. Sosialidemokraattien mielestä kyse oli yksittäisestä mielipiteestä, koska vasemmistoryhmän toimintaa pidettiin muuten toimivana.324
Edellisten tappiollisten kunnallisvaalien jälkeen Toijalan sosialidemokraatit eivät lähteneet hakemaan vuonna 1988 torjuntavoittoa vaan selvää voittoa ja vasemmistonenemmistön palauttamista.325
Työväenyhdistys muistutti, että porvarienemmistöisyys ei johtunut edellisistä vaaleista eikä äänestäjistä, vaan siitä että ”jotkut valtuutetut olivat pettäneet saamansa luottamuksen”.326 Vaaleissa sekä
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vasemmiston että oikeiston odotukset olivat korkealla.327 Vasemmistoenemmistö jatkui luvuin 18–
17, mutta kokoomus pääsi taas SDP:n edelle äänin 1685–1672.328
4.4 Sosialidemokraattiseen värisuoraan – vaalien jälkeen neuvoteltiin ja kiisteltiin
Tuloksellisen kunnallispolitiikan kannalta on oma merkityksensä sillä, millaisia ihmisiä valikoituu
kunnallisiksi vallankäyttäjiksi ja vastuunkantajiksi sekä miten henkilösuhteet toimivat.329 Suurimpana poliittisena ryhmänä SDP piti hallussaan pitkään Toijalan kaupungin keskeisiä johtopaikkoja.
Urpo Nieminen on todennut, että ”Toijalalla on ollut sikäli hyvät edellytykset hallittuun kehitykseen, että meillä on ollut kunnan johdossa jatkuvuutta… Politiikassa vaihtuvuus on elintärkeää ihmisten aktiivisuuden säilyttämiseksi, mutta kunnallisessa elämässä tarvitaan vakaata kehitystä.”330
Vastustajien näkökulmasta asiasta voitiin olla toista mieltä.
Puolueriitelyn aikana ”kurittomuusilmiöt” johtivat sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mukaan
siihen, että ”ryhmämme pieni vähemmistö menettelyllään aikaan sai sen, että punaisessa Toijalassa
nyt alkaneena vuonna on porvarillinen valtuuston puheenjohtaja”.331 Sosialidemokraattien äänet
olivat hajonneet vuonna 1959 kauppalanvaltuuston puheenjohtajan vaalissa SDP:n Otto Toivoselle
ja TPSL:n Aati Alholle, mikä johti kokoomuksen Sakari Santin valintaan vasemmistoenemmistöisestä valtuustosta huolimatta.332 Vuodesta 1960 alkaen vasemmisto teki muutoksen ”tähän sosialidemokraattista työväenliikettä varsin vähän mairittelevaan tilanteeseen” ja hyödynsi enemmistöasemaansa luottamushenkilövalinnoissa.333 SDP sai valtuuston puheenjohtajuuden, kokoomukselle
tuli ensimmäinen varapuheenjohtajan paikka ja vuodesta 1965 valittu toinen varapuheenjohtajuus
oli SKDL:n.334
Valtuuston puheenjohtajana 15 vuotta olleen Otto Toivosen seuraajaksi nousi vuonna 1973 Olavi
Kiuru.335 Toivo Seppäsen kausi valtuuston puheenjohtajana alkoi vuoden 1977 alusta. Kiurusta tuli
kaupunginhallituksen puheenjohtaja kunnallislain muutoksen myötä, kun kunnanjohtajat siirtyivät
hallituksen johtotehtävistä valtuutettujen tieltä. Siten sosialidemokraattinen kolmikko, ensi vaiheessa kaupunginjohtaja Toimi Tähkävuori, Toivo Seppänen ja Olavi Kiuru, miehitti kaupungin tär-
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keimmät johtopaikat.336 Kiurun seuraajia kaupunginhallituksen johdossa olivat Aulis Näppinen,
Jaakko Nikkinen, ja Jarmo Kuusisto. Vuonna 1989 Jaakko Nikkisestä tuli valtuuston puheenjohtaja,
kun Toivo Seppänen jätti kunnallispoliittiset tehtävänsä.337 Valinnat suoritettiin useimmiten yksimielisesti valtuustossa ryhmien välisten neuvottelujen mukaisesti.
Sen sijaan lautakuntapaikkojen jaosta varsinkin puheenjohtajuudet aiheuttivat keskustelua. Sosialidemokraattien valtuustoryhmässä korostettiin, että ”oli tiukasti pysyttävä perusjärjestön tekemissä
päätöksissä eikä suostuttava porvarien vaatimuksiin lisäpaikoista”338. Oikeisto tarjosi tehtäviin omia
edustajiaan, mutta sosialidemokraatit pyrkivät siihen, että saivat tärkeimpien lautakuntien puheenjohtajuudet.339 Muiden ryhmien kanssa sosialidemokraatit olivat ”valmiit yhteistoimintaan omien
näkemyksiemme mukaisesti”. Käytännössä neuvottelut olivat välttämättömiä, ja kaikkien osapuolten oli joustettava. Tasapuolisuuden vaatimus tuotiin esiin molemmin puolin.340
Poliittiset ryhmät neuvottelivat siitä, että kokoomus olisi saanut joitakin samantasoisia lautakuntien
puheenjohtajuuksia kuin sosialidemokraatit. Sosialidemokraattien mukaan neuvottelut lautakuntapaikoista niin omassa ryhmässä kuin kaikkien ryhmien kesken olivat toisinaan hankalia myös keskinäisen kilpailun takia. Kun ihmiset olivat mieltyneitä tietyille sektoreille, saavutetuista paikoista
haluttiin pitää kiinni. Vasemmiston keskinäisissä neuvotteluissa lautakuntapaikkojen jakoa pidettiin
pitkälti sosialidemokraattien sanelemana. Sosialidemokraattien mukaan he varasivat yleensä haluamansa paikat, ja sitten neuvoteltiin SKDL:n vaatimuksista.341 Periaatteessa työväenyhdistys suositteli suhtautumaan SKDL:n toivomuksiin ”myönteisesti”.342 Sosialidemokraatit huomasivat 1980luvun lopulla, että SKDL kääntyi pitämään vasemmistoyhteistyön edellytyksenä entistä tärkeämpien poliittisten luottamustehtävien saamista tasapuolisuuden vahvistamiseksi. Yhteistyöstä ei kuitenkaan luovuttu, vaan asioista päästiin sopuun entiseen tapaan.343
Kiivaiden vaalitaistelujen jäljet näkyivät luottamustehtävistä neuvoteltaessa ja kiistely ulottui joskus
valtuuston asti. Vuonna 1976 vasemmiston ja oikeiston välisen kinan huipentuma nähtiin talousarviokäsittelyn yhteydessä joulukuussa valtuuston kokouksessa, joka keskeytyi oikeistoryhmän ulosmarssiin äänestyksen jälkeen. Oikeistoryhmä oli esittänyt talousarviokäsittelyn pöydällepanoa kii-

336

Toijalan Seutu 12.1.1977; Hannus & Hallberg 2000, 41–42.
Toijalan kaupunginvaltuuston kokouksen ptk 16.2.1983, 9.1.1985, 4.1.1989. AKA; Toijalan Seutu 15.1.1993.
338
Sos.dem. valtuustoryhmän tk 1977. TTY. AKA.
339
Toivo Seppäsen haastattelu 21.4.2007.
340
Toijalan Seutu 11.11.1980.
341
Terttu ja Hugo Laurilan haastattelu 23.2.2007.
342
TTY:n johtokunnan kokouksen ptk 27.11.1972. TTY. AKA.
343
TTY:n johtokunnan kokouksen ptk 25.11.1980. TTY. AKA; Muistio vasemmistoryhmien neuvottelutilaisuudesta
31.10.1988. TTY. AKA.
337

51

rehtiäkseen neuvotteluja lautakuntapaikoista, mutta esitys hylättiin äänin 13–10. Oikeistoryhmän
mielenilmaus johtui siitä, että ryhmät eivät olleet päässeet sopuun lautakuntapaikkojen jaosta uuden
valtuuston voimasuhteiden mukaan. Kokoomus toivoi, että ”valtuustossa päästäisiin vihdoinkin
yksimielisyyteen siitä, mitä tasapuolinen kunnalliselämä vaatii”. Vasemmiston mielestä talousarvion käsittely oli ensisijainen asia, sen sijaan lautakuntapaikkojen jako kuului uudelle valtuustolle ja
poliittisten järjestöjen keskinäisiin neuvotteluihin.344 Talousarvio hyväksyttiin seuraavassa valtuuston kokouksessa. Puolueiden välinen vihoittelu jatkui edelleen, eikä oikeistoryhmä käyttänyt talousarviokäsittelyssä yhtään puheenvuoroa.345
”Kokoomuksen yhdistykseen kohdistaman parjauksen” vuoden 1980 kunnallisvaalien aikana tuli
työväenyhdistyksen mukaan näkyä luottamustehtäviä täytettäessä. Siksi kokoomukselta oli otettava
”pois joku näyttävä puheenjohtajan paikka”. SDP vei ainakin terveyslautakunnan puheenjohtajan
paikan.346 Kun sosialidemokraattien valtuustoryhmässä ja koko vasemmistoryhmässä käytiin läpi
vaikeita vuosia 1980-luvulla, se merkitsi vallanmenetyksiä vasemmiston kannalta. Työväenyhdistyksen mukaan ”porvarien röyhkeä käyttäytyminen tilapäisessä enemmistöasemassa tulisi muistaa
jaettaessa lautakuntapaikkoja”.347 Sosialidemokraatit eivät muutenkaan suhtautuneet enemmistövallan menetykseen suopeasti ja totesivat, että porvarit eivät saaneet valtakaudellaan paljon aikaan,
”muutama oma virkamies tuli valituksi”.348
Kunnallisvaalien tulokset eivät kuitenkaan välttämättä ratkaisevasti vaikuttaneet luottamustehtävien
jaon perusteisiin. Vahvistaessaan kannatustaan vaaleissa kokoomus pyrki tuomaan entistä ponnekkaammin esille, että luottamustehtävien jaon perusteiden olisi pitänyt muuttua. Kokoomus totesi
1980-luvulla työväenyhdistykselle lähetetyssä kirjeessä, että voimasuhteet valtuustossa olivat hyvin
tasaväkiset ja kokoomuksen ryhmä oli suurin. Tämän perusteella kokoomus esitti, että valtuuston
puheenjohtajuus tulisi vasemmistolle ja hallituksen puheenjohtajuus kokoomukselle. Lisäksi kokoomus halusi sopia lautakuntien puheenjohtajuuksista suhteellisuusperiaatteen mukaan, jotta se
olisi saanut oman osuutensa tärkeimpien lautakuntien johtopaikoista. Työväenyhdistyksessä todettiin, että paikkojen luovutuksia ei tullut tehdä ilmaiseksi, vain myönnytyksiä vastaan.349 Sosialidemokraattien mukaan vasemmiston ja oikeiston välisten suhteiden kireys näkyi myös jatkossa. Todettiin, että ryhmien välisessä toiminnassa oli esiintynyt porvariryhmän taholta ”jonkin asteista jar-
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rutusta määrättyjen neuvottelujen kohdalla. Samoin jo valmiita sopimuksia on rikottu. On selvää,
että tämä heikentää ryhmien välistä yhteistyötä. Myös neuvotteluhaluttomuutta on esiintynyt.”350
1980-luvun lopulla vasemmistolla oli 24 lautakunnan puheenjohtajan paikkaa, joista SKDL:llä oli
kaksi. Kokoomuksella oli kolme puheenjohtajan paikkaa, elinkeino-, maatalous- ja kotitalouslautakunnissa, vaikka kokoomuksen valtuustoryhmä oli suurin. Kokoomus jatkoi arvosteluaan SDP:n
tavasta valloittaa lauta- ja johtokuntien puheenjohtajuudet. Oikeisto oli äänestyttänyt valtuustossa
neljän keskeisen lautakunnan johtopaikasta, mutta se ei johtanut muutoksiin.351 Vasemmistoryhmien kannalta kokoomuksen vaatimukset näyttäytyivät poliittisen valtatasapainon horjuttamisena ja
vasemmistoon kohdistuvina hyökkäyksinä. Vasemmistoryhmä totesi ”oikeiston aloittaneen vaalikauden aktiivisella vasemmiston mustamaalaamisella, mutta arveltiin alkuinnostuksen laantuvan
sopivien aiheiden puutteeseen”.352
5 Poliittista liikehdintää – SDP vallassa ja vallan ulkopuolella
5.1 Tappioista voittoihin – sosialidemokraatit presidenttipelissä
Urho Kekkosen presidenttikausi alkoi niukalla voitolla SDP:n K.A. Fagerholmista.353 Presidentinvaalitaistelu oli ollut varsin kovaa, ja vaalien jälkeen yhteiskunnallinen liikehdintä jatkui.354 Maalaisliiton suosiminen hallitusratkaisuissa lisäsi sosialidemokraattien tyytymättömyyttä presidentti
Kekkosta kohtaan. SDP katsoi joutuneensa aiheetta arvostelun kohteeksi yöpakkaskriisissä, jossa
Fagerholmin laajapohjainen hallitus kaatui Neuvostoliiton ja suomalaisten kommunistien painostuksen alla. Sosialidemokraatit uskoivat pääsevänsä pois pelikentän laidalta ainoastaan presidentin
vaihdoksella.355 SDP:n tavoitteena vuoden 1962 presidentinvaaleissa oli ”kansanvaltaisen valtiojärjestyksen” palauttaminen. Kekkosen presidenttikausi koettiin SDP:ssä poliittisten vastakohtaisuuksien kärjistymisen ajaksi. SDP:n mukaan vaaleihin tarvittiin laajojen kansalaispiirien tukema ehdokas. Olavi Honka nähtiin puoluepolitiikasta syrjässä pysyneenä henkilönä, joka voisi vaikuttaa kansakuntaa yhdistävästi ja ristiriitoja tasoittavasti.356
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SDP:n asettuminen Olavi Hongan presidenttiehdokkuuden taakse jakoi mielipiteet Toijalan Työväenyhdistyksessä. Varsinkin Hongan porvarillisuutta vieroksuttiin. Osa taas hyväksyi Hongan, sillä
”eihän ole mitään mahdollisuutta saada maahan sosialidemokraattista presidenttiä”.357 Työväenyhdistyksessä mukauduttiin puolueen päätökseen: ”on oudoksuttavaa mennä vaaliliittoon porvarien
kanssa, mutta olosuhteiden pakosta kokous yksimielisesti hyväksyi vaaliliiton”.358
Noottikriisin seurauksena Kekkosen vastainen Honka-liitto hajosi, Kekkonen saavutti vaaleissa
murskavoiton ja vakiinnutti asemansa Suomen johdossa. Honka-liiton pirstoutumisen jälkeen porvarilliset puolueet siirtyivät kannattamaan Kekkosta, kun taas SDP asetti ehdokkaakseen Rafael
Paasion.359 Toijalan Työväenyhdistyksen mukaan presidentinvaaleista ”voimme vain todeta, että
kansa ei itse saanut määrätä haluamaansa valtion päämiestä”.360 Jälkeenpäin työväenyhdistys korosti, että ”Honka-liitto oli virhe”.361
SDP:n kannatuksen lisääntyminen ja puolueen sisäisen tilanteen vakiintuminen vahvistivat kenttäväen uskoa siihen, että oman ehdokkaan valinta oli ehdoton ratkaisu presidentinvaaleissa vuonna
1968. SDP:ssä presidenttiehdokkaan valinnasta kehkeytyi jälleen vaikea asia. Puoluejohto asetti
SDP:n saavuttaman hallitusaseman presidenttikysymyksen edelle. Puoluejohdossa arveltiin, että
SDP:n voimakas esiintyminen oman ehdokkaan takana olisi vaikeuttanut hallitustyöskentelyä ja
puolueen asemaa ulkopoliittisesti katsottuna. Kekkosen taakse muodostettiin laaja rintama: keskustapuolue, liberaalinen kansanpuolue, TPSL, SKDL sekä SDP.362 Puolueen asettuminen Kekkosen
taakse ärsytti monia sosialidemokraattien kannattajia, jotka pitivät Kekkosta puolueen taustavaikuttajana sille, että SDP oli eristetty oppositioon 1960-luvun alussa.363 Järjestötasoa oli vaikea houkutella vaalityöhön tai äänestämään, koska puolueella ei ollut omaa ehdokasta. Myös Toijalan Työväenyhdistys paheksui sitä, että SDP ei asettanut omaa presidenttiehdokasta.364 Kenttäväki koki tulleensa sivuutetuksi puolueen päätöksenteossa. Puolueen jäsenet totesivat voineensa vain arvostella
puolueneuvoston päätöstä ja toivoa, että ”tehtyjen ratkaisujen vauriot Sos-dem puolueen menestymiselle eivät ole kovin suuret eivätkä pitkäaikaiset. Poliittinen hyöty niistä luonnollisesti lankeaa
Suomen Keskustapuolueelle (Maalaisliitolle).”365
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SDP:n ja presidentti Kekkosen välien tiivistyminen 1970-luvun aikana antoi molemmille osapuolille mahdollisuuden ajaa omia päämääriään. Kekkosen tavoitteet liittyivät ulkopolitiikkaan ja presidentin valintaan, SDP:n sisäpoliittiseen vaikutusvaltaan. SDP oli Kekkosen kannalta keskeinen puolue presidentin jatkokaudesta puhuttaessa. Monien vaiheiden jälkeen puolueet saavuttavat riittävän
yksimielisyyden, ja eduskunta päätti vuonna 1974 poikkeuslaista, jolla Kekkosen toimikautta jatkettiin vuoteen 1978 asti.366 Edelleen 1970-luvun presidenttipelissä SDP:n sisällä oli vaadittu oman
ehdokkaan asettamista. SDP:n sisäpoliittisen aseman vahvistumisen perusteella pidettiin mahdollisena saada Suomeen ensimmäinen sosialidemokraattinen presidentti.367 Sen sijaan SDP pyysi toukokuussa 1975 Kekkosta ehdokkaakseen seuraavissa presidentinvaaleissa. Vaalitaistelun yleisenä
teemana oli turvallisen ulkopolitiikan ja sen jatkuvuuden välttämättömyys.368
Toijalassa SDP ei menestynyt ennen 1970-lukua presidentin valitsijamiesvaaleissa samoin kuin
eduskunta- ja kunnallisvaaleissa. SDP:n kannatus presidentinvaaleissa jäi kokoomuksen taakse.
Suhtautuminen presidentinvaaleihin jakoi rivejä SDP:n sisällä, ja puolueen jäseniä oli varsin vaikea
taivutella puolueen johdon päätösten taakse. Kekkonen oli yleisesti vakiinnuttanut asemansa Suomen johdossa, vaikka monet SDP:n jäsenistä edelleen toivoivat Suomeen sosialidemokraattista presidenttiä. Joka tapauksessa SDP:n kannatus presidentinvaaleissa nousi Toijalassa 1970-luvulla. Tähän saattoi olla vaikutuksensa myös sillä, että Toijalan Työväenyhdistyksen tukema Lea Savolainen
oli ehdolla presidentin valitsijamieheksi.369
Toijalan Demari -lehdessä hehkutettiin ennen vuoden 1982 presidentinvaaleja, että ensi kertaa pitkään aikaan äänestäjillä oli todellisia valinnanmahdollisuuksia. Sosialidemokraattien mukaan vaaleissa oli mahdollisuus ”viedä pohja pois kansalaisten poliittista järjestelmää kohtaan tuntemalta
epäluottamukselta. Luottamus palautuu, kun kansalaiset tietävät ja tuntevat, että he itse voivat vaikuttaa asioihin.” SDP lähti vaaleihin suotuisissa asetelmissa, sillä Mauno Koiviston kansansuosio
oli vahva.370 Toijalassa SDP keräsi valitsijamiesvaaleissa yli puolet äänistä. Vaikka kokoomuksen
ehdokas oli toijalalaistaustainen Harri Holkeri, kokoomuksen vaaliliiton osuus jäi reiluun neljännekseen äänistä.371
SDP:n menestys presidentinvaaleissa jatkui Koiviston kausien jälkeenkin. Puolue kokeili esivaalia
presidenttiehdokkaan valinnassa vuoden 1994 vaaleja varten. Toijalassa annettiin 173 ääntä SDP:n
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presidenttiehdokasvaaleissa.372 Martti Ahtisaari oli suoran kansanvaalin voittaja Toijalassa yli 64
prosentin ääniosuudella toisella äänestyskierroksella.373
5.2 SDP:n kriisin pohjakohdasta ”valtavasta voittoon” ja kansanrintamakauteen
Suomessa yhteiskunnallisia suhteita olivat kiristäneet työtaistelut, joista näkyvimpiin kuului vuoden
1956 yleislakko. Työväenyhdistyksen mukaan vaikeiden palkkaneuvottelujen ja hintojen nousun
myötä tilanne ei ”palkkatyöläisten kohdalla näytä valoisalta”.374 Epävakaus työrintamalla kärjisti
puolueiden suhteita myös vaaleissa, sillä sosialidemokraattien mukaan ”yleislakon johdosta äärimmäinen oikeisto aloitti valtavan kampanjan palkkatyöväestöä ja sen etujärjestöjä vastaan”.375
Yhteiskunnallinen epävakaus syvensi poliittista vastakkainasettelua. Puolueiden välisten ristiriitojen
lisäksi SDP:n asemaan vaikutti puolueen jakaantumiskehitys, jonka myötä sisäpoliittisen tilanteen
levottomuus ja riitaisuus jatkuivat.376 Puoluehajaannus oli vaikeuttanut sosialidemokraattisen puolueen asemaa vuoden 1958 eduskuntavaaleista lähtien, kun omalla listallaan esiintynyt sosialidemokraattinen oppositio sai kolme paikkaa eduskuntaan ja myöhemmin SDP:stä liittyi 11 edustajaa
puolueopposition riveihin. SDP:n historian huonoin vaalitulos tuli vuonna 1962, jolloin sen ääniosuus oli 19,5 prosenttia ja se menetti noin 100 000 ääntä lähinnä TPSL:lle.377 Toijalassa SDP:n
keräämä äänimäärä jäi alle tuhanteen vuosina 1958 ja 1962. TPSL kavensi SDP:n kannatusta saavuttamalla parhaimmillaan lähes 450 ääntä.378 Työväenyhdistyksen mielestä TPSL:lle annetut äänet
menivät ”täysin hukkaan” ja veivät SDP:ltä kansanedustajapaikkoja. Työväenyhdistyksen mukaan
”tällainen menettely on ollut vastuutonta ja vahinkoksi sos.dem. työväenliikkeelle”. Työväenyhdistyksessä arvioitiin, että ”uusien poliittisten yrittäjien mahdollisuudet valtiollisessa elämässämme
ovat olemattomat, mikä vastaisuudessa on syytä ottaa opiksi”.379
Suomen sisäpoliittista tilannetta väritti lisäksi ulkopolitiikka. Noottikriisi heijastui vielä vuoden
1962 eduskuntavaaleissa, joissa maalaisliitto sai enemmän ääniä kuin koskaan, puolue oli valtansa
huipulla, johti hallituspolitiikkaa ja onnistui keskittämään hallintaansa tärkeimmät asemat suomalaisessa valtakoneistossa. SDP:ssä ihmeteltiin, että oikeisto hyväksyttiin hallitukseen, mutta sosiali-
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demokraatteja syytettiin edelleen Neuvostoliiton vastaisuudesta. 380 Toijalan Työväenyhdistys totesi
vaalien alla,
”kun ulkopoliittinen linja puolueellamme on koko itsenäisyytemme ajan ollut demokraattinen, ja se on
pitänyt tärkeänä hyviä suhteita kaikkialle ja erikoisesti naapurimaihin, niin vaaleissa olisi saatava
myös maamme sisäpoliittinen selkeytyminen niin, että sosialidemokraattisella työväellä olisi entistä
enemmän sananvaltaa maamme asioissa”.381

Toijalan Työväenyhdistyksen mukaan oli ”kestettävänämme ollut monia porvarillisen hallituspolitiikan asettamia rasituksia, joista työväestö tuntee raskaimpana verorasituksen lisääntymisen ja
markan ostoarvon jatkuvan alenemisen”. Palkansaajien elintason todettiin laskeneen elintarvikkeiden hintojen nousun takia, ”syömme edelleen kalleinta leipää”. Lisäksi voita myytiin huomattavia
määriä ulkomaille paremman hinnan takia sen sijaan, että ”lapset maamme köyhimmillä seuduilla
saisivat riittävästi voita leivälleen”. Työväenyhdistys syytti johtavia puolueita lisäksi siitä, että kansaneläkkeen saajien aseman parantamiseksi oli tehty varsin vähän eikä lapsilisiä ollut korotettu
elinkustannusten nousua vastanneelle tasolle, ”valtio käyttää tähän tarkoitukseen kansalta kerätyt
varat muihin tarkoituksiin”.382 Taloudellisen ja poliittisen tilanteen sekavuus vaikeuttivat yhteiskunnallista kehitystä ja estivät pitkäjänteisen uudistuspolitiikan tekemistä.383 Suomi eli taloudellisessa noususuhdanteessa 1960-luvun alkupuolelta lähtien, mutta valtiovallalla oli silti vaikeuksia
saada raha-asiat raiteilleen.384
Suomessa vallitsi yleinen tyytymättömyys yhteiskunnalliseen tilanteeseen, eikä hallitus kyennyt
puolustamaan sosialidemokraattien mielestä ”täydellisesti epäonnistunutta” talouspolitiikkaansa.
Vuoden 1966 eduskuntavaaleihin mennessä SDP oli kerännyt voimansa oppositiossa, selvittänyt
sisäistä tilannettaan ja oli mielestään enemmän kuin valmis haastamaan arvostelemansa vallanpitäjät.385
SDP:n vaihtoehto hallituspolitiikalle oli siirtyminen ”sille voimakkaan edistymisen ja taloudellisen
kasvun tielle”, jota muissa pohjoismaissa oli kuljettu.386 SDP oli kirjannut tavoitteikseen valtiontalouden vakauttamisen, elintason kohottamisen ja sosiaaliturvan laajentamisen. Ulkopoliittisissa lin-
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jauksissaan SDP korosti hyvien suhteiden ylläpitämistä Neuvostoliittoon: ”rauhan ja hyvän naapuruuden ulkopolitiikka on menestyksellisen sisäpolitiikan tärkeä edellytys”.387
SDP murtautui ulos eristetystä asemastaan eduskuntavaaleissa 1966 ja käänsi edellisten vaalien
katkeraksi kokemansa tappion voitoksi, joka samalla oli alkuna sosialidemokraattien pitkään kestäneelle johtoasemalle suomalaisessa yhteiskunnassa.388 SDP sai lähes 200 00 ääntä enemmän kuin
edellisissä vaaleissa ja 17 lisäpaikkaa. Puolueella oli 55 kansanedustajaa, mikä oli suurin määrä
sitten vuoden 1939.389
Vaalien myötä eduskuntaan tuli vasemmistoenemmistö. Pitkien hallitusneuvottelujen jälkeen perustettiin Rafael Paasion johtama kolmen suuren puolueen kansanrintamahallitus, jossa olivat SDP:n
lisäksi keskustapuolue, ensi kertaa vuoden 1948 jälkeen SKDL sekä ulkopoliittisesta painostuksesta
SDP:n hyväksymä TPSL:n edustaja.390 Vaikka oma puolue oli hallituksessa mukana, Toijalassa
TPSL:n kannattajat arvostelivat ”vasemmistojohtoista hallitusta ja eduskuntaa saamattomuudesta
taloudellisella sektorilla”.391 Hallitusohjelma ei myöskään kaikilta osin tyydyttänyt sosialidemokraatteja, mutta pitivät laajapohjaisen enemmistöhallituksen kokoamista välttämättömänä.392
Vuosina 1966–1970 maata johtaneiden vasemmistoenemmistöisten hallitusten politiikka ei tuonut
välittömiä uudistuksia, sillä edelleen kireä taloudellinen tilanne ja ulkomaankaupan pitkään jatkunut
alijäämäinen vaihtotase jättivät vähän liikkumavaraa.393 Toijalan Työväenyhdistys luotti kuitenkin
SDP:n hallitusvastuun tuovan Suomelle ”parempia päiviä”.394
Suomen taloudellinen tilanne alkoi vähitellen vakiintua 1960-luvun lopulla. Työväenyhdistyksen
mielestä talouselämän elpyminen oli Mauno Koiviston johtaman hallituksen vakauttamispolitiikan
seurausta. Työväenyhdistys toivoi suotuisan kehityksen jatkuvan, jotta ”vihdoinkin päästäisiin kohti
yhteiskuntaa, missä kaikilla olisi työtä ja riittävä toimeentulo”.395 Kuitenkin maatalouspoliittiset
ongelmat veivät hallitusyhteistyön vaikeuksiin. SDP vastusti keskustapuolueen vaatimuksia maataloustuen korottamisesta, sillä se olisi merkinnyt ”huomattavaa tulon siirtoa palkannauttijoilta maata-
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loudelle”.396 SDP edellytti maatalouden rationalisoimista ja toisaalta teollisuus- ja palveluelinkeinojen toiminta- ja laajentumismahdollisuuksien vahvistamista taloudellisen kasvun vauhdittamiseksi.397
5.3 Vasemmisto ja oikeisto vastakkain ja yhteistyössä
Hallitusyhteistyön ongelmat, Kekkosen valtakauden jatkumisen varmistaminen ja taloudelliset vaikeudet olivat taustana sille, että 1970-luvulla pidettiin neljät eduskuntavaalit.398 Kansanrintamahallituksen tie oli rikkoutunut, ja puolueiden välit olivat kireät. Väliaikaisen Teuvo Auran virkamieshallituksen seuraajaksi nimitettiin Rafael Paasion johtama sosialidemokraattinen vähemmistöhallitus, jonka asema muodostui vaikeaksi monien avoimien poliittisten kysymysten vuoksi. Paasion
lyhyen kauden jälkeen aloitti Kalevi Sorsan laajapohjaisempi hallitus.399 Vaikka vuonna 1975 palattiin kansanrintamahallitukseen, voimavaroja tuhlattiin yhä puolueiden väliseen valtataisteluun.400
Eduskuntavaaleja luonnehti edelleen vastakkainasettelun henki. Toijalan Demari -lehdessä todettiin,
että vaaleissa käytiin taistelua yhteisvastuullisia arvoja painottavan sosialidemokraattisen liikkeen ja
yksilön oman vastuun kasvattamista painottavan oikeiston välillä.401 Sosialidemokraattien mukaan
oikeistopuolueet pyrkivät viemään yhteiskuntaa rajusti epätasa-arvoiseen suuntaan ja kaupallistamaan ”yhteiskunnan kansalaisilleen suomat palvelukset”.402 Sosialidemokraatit pitivät porvaripuolueita yhteiskunnan vahvojen etujen puolustajina. Painottaakseen eroaan oikeistoon SDP oli todennut ajavansa tavallisten palkansaajien sekä taloudellisesti tai muuten heikossa asemassa olevien
ihmisten aseman parantamiseen tähtääviä toimia.403
1980-luvun alussa SDP:n siivitti vaalivoittoon presidentti Koiviston kansansuosio. Sosialidemokraattien eduskuntaryhmästä tuli suurempi kuin kertaakaan sotien jälkeen vuoden 1983 vaaleissa.404
Sosialidemokraattien myötätuuli tyyntyi, ja vuoden 1987 vaalit olivat sosialidemokraattien mielestä
vakava takaisku puolueelle, sillä sen äänimäärä väheni noin 100 000:lla.405 SDP:n ja keskustapuolueen välit olivat kärjistyneet, ja SDP:n hallituskumppani vaihtui ”patataantumuksellisesta kepusta
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kokoomukseksi, joka tehnee hallitusratkaisusta historiallisen”.406 Sosialidemokraatit olivat uudessa
tilanteessa vuosikymmenten punamultayhteistyön jälkeen. Vaalien jälkeen päädyttiin presidentti
Koiviston ohjaamana Harri Holkerin johtamaan sinipunahallitukseen. Kokoomuksen voitto oli näkyvä, ja muutenkin porvarillinen enemmistö eduskunnassa vahvistui kommunistien alamäen myötä.
SDP:n ja kokoomuksen liittoutuminen aiheutti osin vastustusta sosialidemokraattien piirissä, koska
kokoomusta oli pidetty vasemmiston keskeisenä vastustajana vaaleissa.407 SDP:n riveissä pohdittiin,
vaikuttiko yhteistyö puolueiden kannatukseen ja miten puolueiden tavoitteet sovitettiin yhteen hallituksessa.408 Joka tapauksessa hallitusratkaisujen vaihtoehdot kasvoivat, eikä keskustan ja SDP:n
välistä yhteistyötä nähty ensisijaisena hallitusvaihtoehtona.409
1990-luvun alussa äänestäjät osoittivat tyytymättömyytensä sinipunahallitusta kohtaan. Toijalassa
vuoden 1991 vaalien huomattava tulos oli se, että SDP:n kannatus jäi kokoomuksen taakse ja vasemmistopuolueet yhteensä saivat alle puolet äänistä. Aiempina vuosina Toijalan vaalituloksille oli
ollut tyypillistä, että vasemmiston kannatus oli oikeistoa vahvempaa, vaikka erot olivat olleet toisinaan melko vähäisiä.410 Vaalitulos Toijalassa noudatti valtakunnallista linjaa. Vaalit olivat hallituspuolueille tappiolliset, ja SDP jättäytyi oppositioon. Suomeen muodostettiin 26 vuoden tauon jälkeen porvarillinen enemmistöhallitus, jonka johtamana alettiin toteuttaa lama-ajan säästöpolitiikkaa.411
SDP arvosteli oppositioasemasta hallituksen leikkauslinjaa, ja nosti kannatustaan vaaleihin mennessä. Vuoden 1995 eduskuntavaaleissa SDP oli voittaja Toijalassa valtakunnallisen suuntauksen mukaisesti. Toijalassa SDP sai lähes 40 prosenttia äänistä, ja kasvatti ääniosuuttaan edellisiin vaaleihin
verrattuna yli kahdeksalla prosentilla.412 Toijala Demari -lehdessä puhuttiin muutosvaaleista, ja
luottamus SDP:n vaalivoittoon oli ollut korkealla. Sosialidemokraatit arvioivat Ahon hallituksen
tulosten jääneen ”pahasti miinuksen puolelle”, ja SDP:n vaalivoiton myötä uskottiin myönteiseen
suunnanmuutokseen.413 Paavo Lipposen hallituksen ohjelmassa poliittisena tavoitteena säilyi palveluiden ja turvallisuuden tason säilyttäminen ennallaan. Käytännössä otteet säilyvät monessa suhteessa kireinä, eikä esimerkiksi kuntien asemaan tullut helpotusta.414
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5.4 Vasemmiston kannatus ja puoluejärjestöt häviäjinä yhteiskunnan muutoksessa
Sosialidemokraattien kannalta poliittinen suunta alkoi kallistua huolestuttavan voimakkaasti oikealle etenkin 1970-luvulta lähtien. Yleinen suuntaus osoitti vasemmistopuolueiden kannatuksen laskua
ja poliittisen kentän kallistumista oikealle. Kansalaisten protestimieliala näkyi muun muassa SMP:n
nousuna. Yhteiskunnallisen muutosprosessin jalkoihin joutuneiden tyytymättömyys heijastui vaalituloksissa. Vielä vuoden 1966 vaaleissa protestiaalto oli kanavoitunut SDP:n hyväksi,415 jolloin
vasemmisto saavutti 51 prosentin osuuden vaaleissa. Vuoden 1979 eduskuntavaaleissa vasemmistopuolueet saivat äänistä 41,9 prosenttia. Hallitusvastuu verotti osaltaan SDP:n kannatusta. ”Valtionhoitajapuolueeksi” leimautumisen katsottiin vähentäneen ideologista omaleimaisuutta. Kokoomuksen kannatus taas vahvistui oppositiossa.416 Valtakunnallisesta tilanteesta poiketen Toijalassa
vasemmistopuolueet saivat enemmistön äänistä vuoden 1958 eduskuntavaaleista 1980-luvun lopulle
asti, poikkeuksena vaalivuosi 1970. SDP:n saama ääniosuus oli parhaimmillaan lähellä 40 prosenttia mutta vakiintui 35 prosentin tuntumaan.417
Silti Toijalan Työväenyhdistyksessä oli alettu keskustella 1970-luvulta alkaen yhä enemmän porvaripuolueiden noususta sosialidemokraattien perinteisesti vahvalla kannatusalueella. Pohdittiin, oliko
SDP:n kannatuksen kasvun esteenä harjoitettu kunnallispolitiikka mutta huolestuvammalta näytti
SDP:n tilanne valtakunnallisesti. Syyt vasemmiston hupenevaan kannatukseen nähtiin ennen kaikkea yleisessä yhteiskunnallisessa suunnanmuutoksessa.418
Kansainvälistymisen myötä Suomen talous oli entistä kiinteämmin riippuvainen maailmanlaajuisista suhdanteista. Kilpailu oli siirtymässä yhä enemmän maan rajojen sisältä sen ulkopuolelle.419 Yhteiskunnallisen kehityksen myötä luokkarajat madaltuivat ja työntekijäryhmien väliset erot hämärtyivät Suomessa.420 Perinteisten työväenluokan osuus laski ja toimihenkilöiden nousi. Kasvava toimihenkilöryhmä suuntautui poliittisesti enimmäkseen oikealle. Kilpailussa tämän ryhmän äänistä
SDP pyrki tähdentämään, että palkansaajien jako työntekijöihin ja toimihenkilöihin oli vanhentunut.
Sosialidemokraattien mielestä toimihenkilöiden eristäminen omaksi ryhmäkseen oli keinotekoista,
eikä jako vastannut palkansaajien yhteiskunnallisessa asemassa tapahtuneita muutoksia.421 Silti
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1980-luvun alussa tehtyjen tutkimusten mukaan SDP:n kannattajista edelleen kaksi kolmasosaa
kuului nimenomaan perinteiseen työväestöön.422
Yhteiskunnalliset erot eivät kadonneet kokonaan, koska niitä toisaalta haluttiin pitää yllä luomassa
rajapintoja ihmisten välillä.423 Työväenkulttuuri oli muuttunut yhteiskunnallisen muutoksen seurauksena, mutta työväenliikkeessä pyrittiin pitämään yllä omaleimaisuutta suhteessa muuhun yhteiskuntaan.424 Poliittisen järjestäytymisen luonne oli kuitenkin muuttunut niin, että ihmiset eivät välttämättä kiinnittyneet helposti mihinkään poliittiseen järjestöön. 425
Toijalan Työväenyhdistyksen mielestä SDP ei uhrannut järjestötoiminnan kehittämiseen riittävästi
voimavaroja eikä saanut houkuteltua ihmisiä pysyvästi mukaan puoluetoimintaan. Puolueen johtoportaita arvosteltiin keskinäisistä valtapeleistä muun toiminnan kehittämisen jäädessä sivurooliin.426
SDP:n sisällä keskusteltiin yleisesti siitä, että jäsenistön vaikutusmahdollisuudet olivat heikenneet
puoluejohdon kustannuksella.427 Työväenyhdistyksen mielestä järjestelmiä olisi pitänyt kehittää
jatkuvasti, mutta SDP oli jäänyt liiaksi pitämään kiinni saavutetuista eduista. Työväenyhdistyksessä
annettiin arvoa SDP:n työlle yhteiskunnan rakentajana, mutta puoluetta arvosteltiin rakenteiden
jäykkyydestä ja ihmisläheisyyden unohtamisesta. Työväenyhdistyksessä käydyn keskustelun mukaan yhteiskunnallisen turvallisuuden vakiintuessa taistelutahto oli yleisesti laimentunut.428 Toijalan
Työväenyhdistyksessä todettiin, että yhteiskunnalliset uudistukset oli alettu ottaa vastaan annettuina
eikä nähty taaksepäin millaista työtä niiden toteuttaminen oli vaatinut.429 Työväenyhdistyksen mukaan henkilökysymykset olivat nousseet liian keskeiseen asemaan, kun asiakysymykset eivät kiinnostaneet ihmisiä tarpeeksi.430 Poliittisten kohujen katsottiin vieraannuttavan ihmisiä politiikasta.
Huono julkisuus edesauttoi käsitystä siitä, että puolueet hoitivat huonosti tehtävänsä ja erkaantuivat
tavallisesta kansasta. Puolueiden ongelmat heijastuivat paikallisten yhdistysten tasolle asti.431
Toijalan Työväenyhdistyksen haasteena oli aktivoida jäseniä edelleen vaalityöhön SDP:n puolesta
ja saada Toijalan ääni kuuluviin eduskunnassa. Jäsenet olivat innokkaammin mukana vaalityössä,
kun sitä voitiin tehdä työväenyhdistyksen oman ehdokkaan hyväksi. Vaalityöhön motivoi se, että
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ehdokas tunnettiin ja hänen tiedettiin ajavan Toijalan etuja kansanedustajana.432 Vapaaehtoista aktiivisuutta taas pidettiin vaalituloksen kannalta olennaisena. Toijalan Työväenyhdistyksen mukaan
vaalituloksen ratkaisi se, kuinka hyvin saatiin omat jäsenet ja muu kannattajajoukko liikkeelle.
Työväenyhdistyksessä pidettiin vaalityössä tärkeänä ”välitöntä toimintaa ja henkilökohtaista vaikuttamista”.433
Toijalan Työväenyhdistys asetti yleensä oman ehdokkaansa eduskuntavaalien SDP:n puolueäänestykseen, mutta äänet eivät riittäneet lopulliseen ehdokasasetteluun.434 Työväenyhdistys oli tukenut
myös muiden paikkakuntien ehdokkaita, joiden odotettiin ajavan myös Toijalan etuja. Yhteistyö
vaaleissa ja yhteinen ehdokas herättivät keskustelua Etelä-Pirkanmaalla 1970-luvulla sosialidemokraattisten paikallisjärjestöjen kesken. Toijalan, Viialan, Valkeakosken ja Kylmäkosken sosialidemokraatit neuvottelivat yhteistyön rakentamisesta eduskuntavaaleissa, jotta alueelta olisi saatu valituksi sosialidemokraattinen kansanedustaja. Järjestöt pitivät kansanedustajakysymystä tärkeänä
asiana, koska alueen nähtiin jääneen unohdetuksi ”kaikkien valtiovallan tukitoimien kohdalla”. Siitä
huolimatta yksimielisyyteen yhteisestä ehdokkaasta ei päästy. Järjestöt keskustelivat siitä, olisiko
yhteinen ehdokas pitänyt valita isoimmasta kaupungista Valkeakoskelta. Toijalan Työväenyhdistyksessä ei haluttu kuitenkaan asettua suoraan tukemaan valkeakoskelaista ehdokasta, koska hänen
ei uskottu tekevän työtä tarpeeksi tarmokkaasti Toijalan puolesta.435
Toijalan Työväenyhdistys teki omat ratkaisunsa ja asettui vuoden 1975 eduskuntavaaleista lähtien
tukemaan Hämeenlinnassa vaikuttavaa Lea Savolaista, jonka isä on Toijalan kunnallispolitiikassa
vahvasti vaikuttanut Toivo Seppänen. Lea Savolaisen omatkin poliittiset juuret ovat Toijalan Työväenyhdistyksessä.436 Vuosina 1979–1995 kansanedustajana toiminut Savolainen sai parhaimmillaan Toijalasta yli tuhat ääntä ja lisäksi oli Etelä-Hämeen vaalipiirin ääniharava yli 11 000 äänellä.437 Työväenyhdistyksessä oli tukijoita myös valkeakoskelaiselle Jorma Rantaselle, jonka kansanedustajan ura alkoi vuonna 1983.438
Lea Savolainen sai Toijalassa luottamusta yli puoluerajojen, koska suoria yhteyksiä eduskuntaan
pidettiin hyödyllisenä Toijalan kaupungille. Kunnat kilpailivat valtion tuesta hankkeilleen, ja omat
kansanedustajat saattoivat omalta osaltaan pitää asioita esillä ja vauhdittaa hankkeita. Toijalasta
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käytiin hakemassa tukea investoinneille sekä vasemmiston että oikeiston edustajien voimin, vaikka
se ei tuottanut tulosta läheskään aina. Sen vuoksi sosialidemokraatit moittivat usein omankin puolueen ministereitä Toijalan unohtamisesta.439
Etelä-Pirkanmaan kunnat siirtyivät vuoden 1991 vaaleissa Etelä-Hämeestä Pohjois-Hämeen vaalipiiriin.440 Toijalan Työväenyhdistyksessä todettiin edelleen, että ”kansanedustajan tämä maan vahvimpiin demarialueisiin kuuluva seutukunta kuitenkin tarvitsee”. Sosialidemokraatit pitivät oman
kansanedustajan saamista alueen kehittämisen kannalta tärkeänä, ja toisaalta ”hallitusrintaman ylija läpikävely on ollut Etelä-Pirkanmaalla sen verran totaalista”, että myös Toijala tarvitsi puolustajaa.441 Kansanedustajakysymyksestä on muodostunut Etelä-Pirkanmaan sosialidemokraateille haaste, ja työväenyhdistys on pyrkinyt edelleen tekemään vaalityötä omien ehdokkaiden puolesta.

6 Sosialidemokraatit johdossa – kunnallista kehittämistä yksin ja yhdessä
6.1 Kuntien vastuun laajentuminen – taistelua taloudellisten realiteettien kanssa
Toijalan tilannetta ennen vasemmistoenemmistön valtakauden alkua kuvailtiin Toijalan Demari lehdessä näin:
”Kylämme raitilla sai kävellä nilkkoja myöten savessa. Keskustan rakennukset olivat viime vuosisadalta peräisin olevia vanhoja puurötisköjä, joista ainutkaan ei ollut säilyttämisen arvoinen. Kunnallinen palvelutaso oli olematonta. Teollisuutta oli vain nimeksi. Kauppalan talous kulki vekselivedolla.”442

Ennen vasemmistoenemmistön alkua sosialidemokraattien valtuustoryhmässä valitettiin vaikutusmahdollisuuksien vähäisyyttä, kun ”käytettävissä on ollut ainoastaan määrävähemmistö”. Sosialidemokraatit totesivat, että ”valtuutettujemme toimintaa arvosteltaessa on lähinnä huomioitava olevat olosuhteet eikä sitä minkälaiset ratkaisut itse kullekin olisivat olleet parhaat”. Sosialidemokraattien valtuustoryhmä totesi pyrkineensä vaikuttamaan muun muassa talousarvion laatimiseen, mutta
”kuten tunnettua valtuuston voimasuhteet sanelivat tässä kuten monessa muussakin tapauksessa
lopullisen ratkaisun”.443
Käynnistikö sosialidemokraattien valtaannousu sitten Toijalan kehityskauden? Sosialidemokraatit
totesivat 1960-luvun lopulla, että ”hiljaista ja tasaista kehitystä kuitenkin on tapahtunut kunnal439
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lishallinnon alalla” sosialidemokraattien johtamana. Sosialidemokraattien mukaan Toijalan edelleen
heikot taloudelliset olosuhteet vaikeuttivat edistysaskeleita. Merkittäviin muutoksiin vasemmistovallan alkaminen ei siten heti johtanut.444
Sosialidemokraatit ilmaisivat halunsa pyrkiä toteuttamaan uudistuksia. Kauppalanvaltuuston sosialidemokraattinen puheenjohtajan Otto Toivonen totesi, että ”kauppalan sisäinen toiminta on parhaillaan tavallaan valinkauhassa”.445 Toivosen mukaan ”kehittyvässä kauppalassa riittää työtä sen rakentamiseksi määrättömästi, mutta taloudelliset edellytykset määräävät työn tahdin”. Listalla olivat
muun muassa paloasema, päiväkoti, vanhainkoti, lastenkoti, kauppalan toimitalo, tieverkoston sekä
vesi- ja viemäriverkoston kehittäminen.446 Koska investointikohteita oli paljon, valtuuston oli päätettävä tärkeysjärjestyksestä.
Toijalan lainamäärä asukasta kohden kuului pitkään koko maan pienimpien joukkoon. Verokertymä
asukasta kohden oli muiden kuntien keskitasoa vähäisempi Toijalassa.447 Toijalassa veroäyri pidettiin 13 pennissä yli 1960-luvun puolivälin.448 Toijalassa verotus oli hieman kireämpää kuin Hämeen
läänissä keskimäärin, sillä veroäyrin keskihinta oli noin 12,5.449 Palvelusektorin laajentaminen johti
väistämättä verotuksen kiristymiseen – myös kuntatasolla.450 Sos.dem. valtuustoryhmä totesi, että
veronkorotukset olivat sopusoinnussa sosialidemokraattien kunnallispoliittisen ohjelman kanssa,
koska korotuksen avulla pystyttiin kaikille kauppalan asukkaille tarjoamaan ”enemmän palveluksia
ja myöskin ylläpitämään terveen kehityksen kannalta tärkeätä rakennustoimintaa”.451
Kunnan poliittisilla voimasuhteilla on havaittu olevan merkitystä painotuksissa eri palvelujen välillä
ja menojen tasossa. Erojen taustalla on nähty lisäksi paikallishistoriallisia syitä. Yleisesti on todettu,
että vasemmistoenemmistöisissä kunnissa on panostettu enemmän palvelutarjontaan kuin porvarienemmistöisissä kunnissa.452
Toijalassa vasemmistoryhmä totesi suhtautuvansa myönteisemmin kunnan tehtävien lisäämiseen
kuin oikeisto. Sosialidemokraatit olivat valmiita maksamaan hyvinvointipalveluista, koska luottivat
niiden myönteisiin seurannaisvaikutuksiin. Sosialidemokraattien mielestä ilman rahan käyttöä ei
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aikaansaatu kehitystä.453 Porvariryhmä näyttäytyi sosialidemokraattien kannalta tiukan taloudenpidon kannattajana ja vasemmiston ehdottamien uudistusten aiheuttamien kustannusten arvostelijana.
Sosialidemokraattien valtuustoryhmän silmin porvariryhmä näytti olleen usein sitä mieltä, että Toijalan taloudenpidossa oli varottava ylimääräisiä menoja ja noudatettava säästäväisyyttä veronkorotusten välttämiseksi.454 Lisäksi porvariryhmän nähtiin suhtautuvan yleensä kielteisesti uudistuksiin
ja pitävän niitä tarpeettomina.455 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mukaan taas sen valtuutetut olivat ”hyvin huomattavalta osalta aloitteen tekijöitä…”456 Jarruttelijoilla ei sosialidemokraattien
mielestä ollut tarjota parempia vaihtoehtoja harjoitetulle politiikalle. Toisaalta sosialidemokraattien
oli hyväksyttävä toisinaan se, että hyviä ehdotuksia saattoi tulla toiselta puoleltakin. Sosialidemokraatit myönsivät myös, että kokoomus saattoi antaa tukea vasemmistojohtoiselle politiikalle ja pitää Toijalan kehityksen suuntaa oikeana. Porvariryhmä alkoi vasemmistoenemmistön kauden alettua arvostella vähemmistön vaikutusmahdollisuuksien puutetta käytännön poliittisessa päätöksenteossa. Porvariryhmä vaati tasapuolisuuden vuoksi, että joihinkin heidän vaatimuksiin piti suostua.
Kaiken kaikkiaan puolin ja toisin oli nieltävä asioita, jotka saattoivat maistua karvaalle.457
6.2 Teollisuuden viriäminen Toijalassa – täyttyivätkö odotukset?
Suomen vaurastumista vauhditti teollisuuden kehitys. Varsinkin toisen maailmansodan jälkeen taloudellinen kasvu nopeutui458, kun Suomessa puhuttiin voimakkaasti teollistamisen ja investointien
välttämättömyyden puolesta. Laajan rakennemuutoksen merkitys ja teollisuuden kilpailukyvyn ensisijaisuus iskostettiin suomalaiseen yhteiskuntaan viimeistään 1960-luvulla.459 Hämeen lääni oli jo
ennen toista maailmansotaa kaupungistunut, ja se oli Suomen teollistunein lääni. Silti teollisuuselinkeinojen nopein kasvu oli vielä edessäpäin. Toijalassa teollisuus ei ollut edennyt yhtä voimakkaasti kuin muissa läänin kaupungeissa ja kauppaloissa vielä 1950-luvullakaan. Toijala eli ennen
1960-lukua ennen kaikkea liikenteestä, varsinkin rautatiet oli merkittävä työllistäjä.460 Keskeinen
kysymys oli, pyrittiinkö laajentamaan elinkeinoperustaa ja panostamaan myös teolliseen kehitykseen.
Sosialidemokraattien valtuustoryhmässä alettiin varsinkin 1960-luvulta lähtien keskustella Toijalan
teollisen kehityksen edistämisestä. Toijalassa oltiin sitä mieltä, että sijainti antoi paikkakunnalle
edellytykset vahvistua alueensa kaupallisena ja teollisena keskuksena. Sosialidemokraatit odottivat
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teollistamisen kohentavan kauppalan taloudellista tilannetta uusien työpaikkojen ja lisääntyvien
verotulojen ansiosta.461
Toijalassa teollistamisen ensimmäisiä merkittäviä askelia oli Vähittäiskaupan Teollisuus Oy, jonka
perustamisesta Toijalaan päätettiin vuoden 1959 lopulla.462 Toijalan mitassa huomattava hanke lähti
etenemään nopeasti. Maaliskuussa 1960 kauppalanvaltuusto päätti äänin 18–3 ostaa maa-alueen ja
myydä sen VKT:n tuotantolaitoksen tarpeisiin. Kauppala sitoutui investoimaan tehtaan rakentamiseen, esimerkiksi tie-, vesi- ja viemärijohtotöihin. Valtuustossa SKDL:n ryhmä arvosteli päätöstä,
koska se katsottiin kauppalan kannalta epäedulliseksi ja taloudellisen kantokyvyn ylittäväksi. 463
Vaikka työväenyhdistys puhui teollistamistavoitteiden puolesta, epäilijöitä oli omissakin joukoissa.
Jotkut katsoivat sos.dem. valtuustoryhmän menneen liiaksi ”yhtiön esittämien vaatimusten taakse”.464 Yritysten ja kauppalan välisiin yhteistyösopimuksiin suhtauduttiin osin kriittisesti, sillä
”kauppalanvarojen lahjoitusta yksityiselle yhtiölle” ei hyväksytty.465 Sosialidemokraattien ryhmän
enemmistö päätti pitkän harkinnan jälkeen tukea sopimusta ”nimenomaan, jotta Toijalaan saataisiin
luoduksi uusia pysyviä työpaikkoja”.466 Sosialidemokraatit kysyivät ”teollisuutta vai monttutöitä”?
Sosialidemokraattien mielestä kauppalan kehittäminen teollistamisen kautta oli paras lääke työttömyyttä vastaan, sillä kunnan järjestämiä työtilaisuuksia oli rajoitetusti.467
On kysytty, miten Toijalan kehitys olisi sujunut ilman teollisuuden edistysaskeleita ja elinkeinoelämän viriämistä. Teollistamispolitiikassa sosialidemokraattien ja kokoomuksen oli vaivaton
saavuttaa yhteisiä näkemyksiä.468 Kaiken kaikkiaan poliittiset ryhmät olivat lähestulkoon samoilla
linjoilla teollistamispolitiikasta, vaikka perinteisesti äärivasemmalta on kuulunut epäilyksen ääniä
teollisuuden tukemista kohtaan. Pääosin teollistamishankkeisiin sitouduttiin laajasti. Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän mukaan Toijalassa tehtiin teollistamiseen liittyviä ratkaisuja, joilla oli
”kauppalamme tulevaan kehitykseen hyvinkin laajakantoisia seurauksia”. VKT-päätöstä pidettiin
päänavauksena. Lisäksi Toijalaan kauppalaan saatiin muun muassa terästeollisuuden tuotantolaitoksia. Jotkut hankkeet lähtivät etenemään yksittäisten henkilöiden aloitteista, joiden pohjalta neuvoteltiin tehtaiden saamisesta Toijalaan.469 Koska teollinen kehitys oli Toijalassa alkutekijöissään, yh-
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teisenä tavoitteena oli, että teollisuutta pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon. Toijalan kannalta
parhaimpia olivat sellaiset yritykset, jotka tarvitsivat vain tonttimaata ja harjoittivat sittemmin vakaata liiketoimintaa ja loivat uusia työpaikkoja. Toisinaan yritysten taustojen selvitys paljasti heikot
edellytykset kehittää toimintaa. Jotkut yritykset saattoivat vedota etuihin, joita oli luvassa muilta
kunnilta. Sosialidemokraatit tukivat periaatteessa hankkeita uuden teollisuustuotannon saamiseksi
Toijalaan, mutta kaupungin resurssit olivat rajoitetut eikä kaikkiin pyyntöihin voitu suostua. Päättäjien tavoitteena oli kuitenkin pitää yrityksiin hyvät suhteet.470
Toijalaan tulleille yrittäjille myytiin maata varsin muodolliseen hintaan. Monesti Toijalan poliittinen johto neuvotteli yritysten kanssa myös yhteistyösopimuksista, joiden pohjalta kaupunki sitoutui
muun muassa kunnallisteknisiin töihin.471 Toijalan kaupunki osallistui myös joidenkin teollisuusyritysten laajennusinvestointeihin suoraan. Kaupunki rakennutti teollisuushallin, jonka yritys vuokrasi,
lunasti myöhemmin omistukseensa ja sitoutui uusien työpaikkojen tarjoamiseen.472 Varsinkin sosialidemokraatit edellyttivät, että yritysten ja kaupungin välisiin sopimuksiin kirjattiin lupaus, jonka
mukaan yrityksiin palkattiin ensisijaisesti toijalalaisia työntekijöitä.473 Teollisuuden tukitoimenpiteitä harkittaessa sosialidemokraattien valtuustoryhmä kiinnitti huomiota myös siihen, että tulevat
työpaikat olivat kunnollisesti palkattuja ja laajentamishankkeiden yhteydessä kehitettiin työntekijöiden työolosuhteita.474
Monilla yrityksillä oli mahdollisuus kilpailuttaa kuntia investointien sijoittamispaikasta. Kilpailua
kuntien välillä käytiin monin keinoin, eikä kunnilla ollut varaa jättäytyä kilpailusta sivuun, koska ne
tarvitsivat työllistäviä ja verotuloja tuottavia yrityksiä. Investoinnit lisäsivät yleensä elinkeinoelämän vireyttä paikkakunnalla.475 Toijalan seudulla kuntien välinen kilpailu nousi esiin muun muassa
posti- ja lennätinlaitoksen uudisrakennushankkeen yhteydessä. Asiaa puitiin myös alueen sosialidemokraattien neuvotteluissa. Toijalan sosialidemokraatit pitivät Viialan toimintaa ”rosvouksena”.
Toijalan Työväenyhdistys myönsi, että uusista laitoksista voitiin kilpailla naapurustenkin kesken
”kovilla panoksilla”. Työväenyhdistys ei silti hyväksynyt, että yritettiin viedä toiselta kunnalta siellä jo olleet tärkeät työllistäjät.476 Laajennushanke toteutettiin ja työpaikat säilytettiin lopulta Toijalassa monien neuvottelujen jälkeen.477
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Yritykset sijoittuivat sinne, missä oli tarjolla edullisimmat lähtökohdat ja toimintaedellytykset. Käytännössä kunnat, joilla oli liian yksipuolinen elinkeinorakenne ja vähäiset taloudelliset voimavarat,
menettivät asemiaan kilpailussa. Teollistuminen edellytti kunnilta kunnallisteknisiä valmiuksia,
toimivia liikenneyhteyksiä, koulutettua työvoimaa sekä riittävää kunnallista palvelutarjontaa. Teollistumiseen liittyneen kilpailun epäterveitä piirteitä olivat tapaukset, joissa kunnat sitoutuivat tarjouksiin, joiden täyttäminen johti ylivoimaisiin taloudellisiin vaikeuksiin.478
Toijalan kaupunki oli mukana joidenkin teollisuusyritysten investointi- ja rahoitusjärjestelyissä ja
takasi lainoja. Teollisuuden tukemiseen suhtauduttiin edelleen valtuustoryhmissä osin kriittisesti,
koska tukipäätösten pelättiin aiheuttavan ketjureaktion ja yritykset olisivat alkaneet vaatia investointeihinsa kaupungin tukea esimerkiksi jo olemassa olleiden työpaikkojen säilyttämiseksi.479
Enemmistö sosialidemokraateista suhtautui myönteisesti teollisuuden tukemiseen, koska kaupungissa omaksuttuna tavoitteena oli elinkeinopolitiikan kehittäminen ja uusien työpaikkojen luominen
mahdollisuuksien mukaan. Toisaalta myös sosialidemokraattien joukossa oli edelleen arvostelijoita,
joiden mukaan yritystukien hyödyt ja seuraukset oli tarkkaan punnittava.480 He pitivät teollisuustilarakentamista kalliina ja totesivat, että elinkeinoelämän tukemiseen käytetyt varat olivat poissa jonkin muun hankkeen toteuttamisesta. Arvostelijoiden mielestä kaupungin oli järkevämpää panostaa
kaupunkilaisia suoraa hyödyttävään politiikkaan kuten asumiseen, päivähoitoon ja viihtyvyysinvestointeihin kuin elinkeinoelämän tukemiseen.481
Käytännössä valtuustoryhmät sitoutuivat edelleen melko yksimielisesti mahdollisiin yhteistyöhankkeisiin yritysten kanssa työpaikkojen pysymiseksi Toijalassa.482 Kaupungin elinkeinopolitiikalle ei
nähty vaihtoehtoja riskeistä huolimatta. Kaupungin ja yritysten välisessä yhteistyössä on tullut
myös joitakin epäonnistumisia ja taloudellisia tappioita. Yritysten jouduttua konkurssiin kaupunki
takaajana on vastannut lainoista.483
6.3 Rakennemuutoksen koettelemukset
Suomi siirtyi 1950–1970-lukujen aikana maatalousvaltaisuudesta ja yksipuolisesta teollisuusrakenteesta monipuolisempaan elinkeinorakenteeseen. Teollisuuden kehitykselle tyypillistä oli keskittyminen kaupunkeihin ja tarve ammattitaitoiselle työvoimalle. Läntisistä teollisuusmaista poiketen
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Suomessa teollisuuden palveluksessa olevien osuus ammateissa toimivista nousi vuoteen 1975 asti.484 Viimeistään 1980-luvulla palveluista tuli ainoa työvoimaosuuttaan kasvattava päätoimiala,
mihin vaikutti osaltaan julkisten palvelujen kehittäminen.485
Nopean elinkeinorakenteen muutoksen aikana muuttoliike oli vilkasta, kun työvoimaa muutti maatalousvaltaisista kunnista teollisuuden ja palveluiden piiriin asutuskeskuksiin. Huomattavin osa
työmarkkinoiden epätasapainosta purkautui maan sisäisenä muuttoliikkeenä. Siirtolaisuus Ruotsiin
saavutti huippunsa 1960-luvun lopulla.486 Toijalan Työväenyhdistys arvosteli valtiovallan toimettomuutta tilanteessa, jossa ”suuret määrät parhaassa työiässä olevia kansalaisiamme siirtyy jatkuvasti työnhakuun naapurimaahamme Ruotsiin vieden jonkin ajan kuluttua koko perheensä siihen
maahan, joka turvaa perheelle paremman toimeentulon ja elämän edellytykset”.487
Tuotanto- ja elinkeinorakenteen muutos aiheutti myös taloudellista kuohuntaa Suomessa. Vientiä
vireytettiin devalvaatiolla, ja taloudellista tasapainoa haettiin vakautusratkaisuista 1960-luvun puolivälin jälkeen.488 Suhdannevaihtelujen aiheuttamat ongelmat eivät ulottuneet Toijalaan yhtä voimallisesti kuin monin paikoin muualle. Toijalassa rakennemuutoksen seuraukset esiintyivät lievempinä kuin monilla muilla paikkakunnilla. Toijalan vahvuutena pidettiin sitä, että teollisuuden toimialarakenne oli melko monipuolinen ja varsinkin metalliteollisuuden asema näytti vakaalta.489 Toijalan tärkeimmäksi teollisuudenalaksi muodostui metalliteollisuus. 1970-luvun alussa yli 40 prosenttia Toijalan työtätekevästä väestöstä oli teollisuuden palveluksessa, toiseksi eniten työpaikkoja oli
elintarviketeollisuudessa. Toijalassa olevat yritykset vakiinnuttivat paikkansa erikoistumalla.490
Toijala kuului vientiteollisuuden kärkijoukkoon paikkakuntien asukasmäärän huomioiden 1970luvun puolivälissä.491 Moni yritys toteutti myös laajentumishankkeita 1970-luvulla.492
Toijala kuului teollistumiskehityksen hyötyjiin, sillä työpaikkoja syntyi keskisuuriin yrityksiin. Teollistamispolitiikan omaksumisen jälkeen odotukset olivat korkealla, mutta ne eivät näyttäneet kuitenkaan vastanneen täysin odotuksia. Käytännössä kehitysaskeleista huolimatta Toijalaan ei ole
koskaan tullut suurteollisuutta.
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Öljykriisi koetteli 1970-luvulla myös Suomen kansantaloutta, inflaatio jatkui korkeana ja työttömien määrä nousi huolestuttavasti. Riitaisa hallituspolitiikka ja työtaistelut lisäsivät yhteiskunnallista
epävakautta. Metalliteollisuuteen kansainvälinen lama iski toden teolla vasta 1970-luvun puolivälin
jälkeen.493 Sen vuoksi Toijalassa vältyttiin aluksi laman kipeimmiltä puraisuilta, ja teollisuuden
tuotantoa voitiin ylläpitää lähestulkoon normaalilla tasolla. Toijalassa työllisyystilanne oli vielä
1970-luvun puolivälissä Hämeen läänin parhaimpia.494 Sen sijaan vuosikymmenen loppupuolella
työttömyysprosentti Toijalassa kuului Hämeen korkeimpien joukkoon. Tilanne muodostui huonoimmaksi Toijalan työvoimatoimiston historiassa siihen asti, kun työttömyys läheni 14 prosenttia.495
Työttömyys oli ensisijainen kunnallispoliittinenkin huolenaihe 1970-luvun lopulla, ”kaiken vuotta
ovat työllisyysongelmat työllistäneet myös sos.dem. valtuustoryhmää”.496 Toisaalta kunnallispoliittiset vaikutusmahdollisuudet tilanteen parantamiseksi olivat rajoitetut, koska kyse oli yleismaailmallisesta lamasta. Toijalassa kaupungin järjestämiä työtilaisuuksia oli vähän, ja ne olivat väliaikaisia. Työllisyystöinä järjestettiin lähinnä rakentamista sekä vesi- ja viemärijohtoverkoston uusimista.497 Sosialidemokraattien mukaan kaupungilla olisi ollut työkohteita, mutta määrärahojen puutteessa hankkeita ei voitu käynnistää eikä työttömiä voitu työllistää niin paljon kuin olisi ollut tarvetta. Valtiolta kaivattiin lisää työllistämismäärärahoja.498
Varsinkin nuorisotyöttömyyttä pidettiin yhteiskunnallisena ongelmana, koska pelättiin sen aiheuttamien toimettomuuden ja turhautuneisuuden seurauksia. Maanlaajuisesti nuorisotyöttömyys oli
1970-luvun lopulla kaksinkertainen verrattuna keskimääräiseen työttömyysasteeseen. Nuorten työttömyyttä pyrittiin vähentämään erityistoimien avulla.499 Toijalan vuoden 1979 talousarvion valmistelua varten työväenyhdistys laati ponnen, jossa kehotettiin kaupungin sosialidemokraattista valtuustoryhmää ja viranhaltijoita torjumaan nuorisotyöttömyyttä valtion taloudellisen tuen turvin.
Työväenyhdistys vaati, että elinkeino- ja työllisyyspolitiikan edellytysten parantamisen tuli olla
erityisen huomion kohteena.500
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1980-luvulla Toijalan työttömyysaste oli 4–5 prosentin tuntumassa, mikä oli hieman valtakunnallisten keskiarvojen alapuolella.501 Rakennemuutos näkyi Toijalassakin 1980-luvun aikana, kun paikallista yritystoimintaa oli siirtynyt paikallisilta omistajilta uuteen hallintaan.502 Muutosjärjestelyt yrityksissä aiheuttivat työpaikkojen vähennyksiä. Teollisuuden rationalisointihankkeet oli ajankohtainen aihe yhteiskunnallisessa keskustelussa. SDP:n laatiman työllisyyspoliittisen ohjelman pohjalta
Toijalan Työväenyhdistys vaati, että kannattaville yrityksille tuli luoda työllistämisvelvoite silloin,
kun rationalisoinnin vuoksi vähennettiin tuntuvasti työvoimaa. Lisäksi työväenyhdistys halusi valtion tukevan pieniä ja keskisuuria yrityksiä työpaikkojen säilyttämisessä.503
Virinneen elinkeinopoliittisen keskustelun myötä SAK:n Toijalan Seudun Paikallisjärjestö teki esityksen valtuustolle 1980-luvun lopulla elinkeinopoliittisen ilmaston kehittämisestä. Aloitteen mukaan Toijalassa ongelmana oli elinkeinorakenteen horjuvuus. Paikallisjärjestön mukaan valtuuston
tuli ottaa vastuu yhteistyön esteiden poistamisessa kaupungin luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden, ammattiyhdistysliikkeen ja muiden elinkeinojärjestöjen välillä.504
Aloitteen myötä järjestetyssä seminaarissa pohdittiin Toijalan kaupungin kehittämisen kohteita.
Haastavimpiin kysymyksiin kuului Toijalan kaupungin imagon parantaminen, koska kilpailukykyä
naapurikuntiin nähden haluttiin lisätä. Toijalassa oltiin yksimielisiä siitä, että elinkeinoelämän suotuisalle kehitykselle ja työpaikkojen lisääntymiselle oli luotava entistä paremmat edellytykset. Kaupungin omaksumana yleistavoitteena oli pitää huolta, että tarjolla oli yritystontteja, tekniset edellytykset, viihtyisä asuinympäristö sekä hyvät kunnalliset palvelut. Keskeisinä kysymyksinä Toijalassa
leijui, oliko mahdollisuuksia osattu hyödyntää ja mitkä olivat tulevaisuuden mahdollisuudet.505
1980-luvun lopulla viriteltiin sopivan kokoinen kaupunki -markkinointikampanjaa, jonka tavoitteena Toijala-tietoisuuden lisääminen paikkakunnan ulkopuolella sekä Toijala-hengen nostattaminen
asukkaiden keskuudessa. Keskustelua pyrittiin nostattamaan oman paikkakunnan vahvuuksista kielteisten asenteiden sijaan.506
6.4 Rakentamisen edistysaskeleet – kasvun ongelmia Toijalan mittakaavassa
Suomessa rakennettiin sotien jälkeen vilkkaasti, vaikka muuten elettiin varsin niukoissa olosuhteissa. Asunto- ja teollisuustuotannon lisäksi rakennettiin julkisilla varoilla muun muassa terveyden-
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huolto- ja koulutiloja.507 Sosialidemokraattien Urpo Nieminen oli mukana yleisten töiden sekä rakennuslautakunnan puheenjohtajana sekä valtuutettuna merkittävimmissä rakennushankkeissa Toijalan voimakkaimman kehityskauden ajan 1960-luvulta 1980-luvun puoliväliin. Niemisen poliittinen vastapuoli ja toisaalta yhteistyökumppani lautakuntatyössä oli kokoomuksen Keijo Ampuja.
Päätöksenteko kunnallisteknisellä puolella toimi Niemisen mukaan, kun kummatkin hakivat tuen
ryhmästään suunnitelluille hankkeille. Niemisen mielestä työväenyhdistys oli useimmiten päänavaaja kehityksen vauhdittamisessa, mutta toisaalta asioita vietiin yleensä eteenpäin yhteistyössä
vasemmiston ja oikeiston kesken. Niemisen mukaan käytännön päätöksenteossa toisinaan saattoi
syntyä erimielisyyksiä poliitikkojen välillä.508
Vasemmiston ja oikeiston keskeinen kiistakysymys 1960-luvun alussa oli koskenut paloaseman
rakentamista. Se oli mittava mutta välttämätön investointi. Suurin erimielisyyden aihe koski rakennusurakan toteuttamista. Paloaseman rakentamista oli suunniteltu jo 1950-luvun lopulta alkaen, ja
asian käsittelyn monivaiheisuutta kuvasi se, että eri pöytäkirjoihin oli merkitty noin 200 paloasemaa
koskevaa pykälää.509 Keskustelua herätti paloaseman sijoituspaikka ja töiden teettäminen. Porvariryhmä arvosteli hankkeesta aiheutuneita korkeita kustannuksia ja painotti, että kauppalan ei olisi
pitänyt ryhtyä itse niin mittaviin hankkeisiin ja että suunnitelmat sekä kustannusarviot olisi vastedes
laadittava perusteellisemmin, koska rakentamisen kulut olivat nousseet prosessin aikana huomattavasti.510 Vasemmistoryhmän kannattamaan vaihtoehtoon paloaseman rakentamisesta kauppalan
rakennustoimiston alaisena omana työnä oli päädytty tiukan äänestystuloksen jälkeen.511 Kunnalliset investoinnit pääsivät vauhtiin paloaseman myötä. Haasteet liittyivät olennaisesti myös rakentamisen edellytysten parantamiseen, sillä Toijalan väkiluku on kasvussa.
Kuntien osuus maapolitiikassa oli vielä varsin vähäinen 1960-luvulle asti. Työväenyhdistyksen mielestä Toijalan maapolitiikan kehittäminen oli tärkeää. Työväenyhdistys kehotti sosialidemokraattisia
valtuutettuja edistämään rakennustoimintaa mutta toisaalta harkiten.512 Välillä työväenyhdistyksen
riveistä kyseenalaistettiin joidenkin kalliiden maaostojen järkevyys suhteutettuna kauppalan rajoitettuihin voimavaroihin.513 Maankäytön suunnittelussa ja ohjaamisessa kuntien vastuu tuli kuitenkin
keskeiseksi. Kunnallisten palvelujen laajentumisen myötä kunnat alkoivat vastata valtaosaltaan
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tonttien tarjonnasta ja kunnallistekniikasta.514 Aiemmin Toijalassa ei ollut hankittu riittävästi maata
ja kaavoitusta olivat johtaneet maa-alueiden omistajat itse.515
Maapoliittiset tavoitteet selkiytyivät Toijalassa viimeistään 1970-luvulla. Toijalan asuntotuotantoohjelmiin kirjattiin, että maapolitiikan hoitamiseen oli kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota,
jotta ”yhdyskunnan aineellista ja väestöllistä kasvua voitaisiin ohjata tarkoituksenmukaisella tavalla”. Tonttipolitiikan, kaavoituksen ja kunnallispolitiikan valmiutta haluttiin tehostaa ja nopeuttaa.
Valtuustossa oltiin yksimielisiä siitä, että kaupungin oli kartutettava maaomaisuuttaan, jotta olisi
voitu tarjota tontteja sekä teollisuuden että asuintalojen rakentajien tarpeisiin. Asuntotuotantoohjelmien perustana olivat kasvun odotukset.516
Toijalan kehitys oli näyttänyt kääntyneen odotettuun suuntaan. Rakentaminen oli Toijalassa varsin
vilkasta 1960-luvulta alkaen. Järjestysoikeudelta haettiin vuodesta toiseen edellisvuotta enemmän
rakennuslupia. Toijala piti 1960-luvun puolivälissä hallussaan epävirallista Suomen ennätystä: Toijalaan oli rakennettu sodan jälkeen eniten kerrostaloasuntoja asukaslukuun suhteutettuna. Yli kolmessa sadassa rakennetussa huoneistossa asui tuhatkunta henkeä.517 Asuntopolitiikan ongelmat olivat suomalaisessa yhteiskunnassa keskeisiä, sillä kunnollisista vuokra-asunnoista oli suuri puute.518
Muuttoliike ja teollisuudessa avautuneet työpaikat olivat tuoneet Toijalaan uusia asukkaita ja asuntopulaa. Paikkakunnalle muuttajat valitsivat ensisijaisesti vuokra-asumisen ennen omistusasunnon
hankintaa. Vuokra-asunnoista oli kysyntää, eikä tarjontaa ollut riittävästi. Myös Toijalassa sosialidemokraattien kunnallispoliittisiin tavoitteisiin kuului, että kunnissa olisi tuotettu enemmän halpoja
kunnallisia vuokra-asuntoja.519 Toisaalta myös vaatimukset kasvoivat ja uusia asuntoja tarvittiin,
koska ihmiset halusivat muuttaa isompiin ja tasokkaampiin asuntoihin.520
Sosialidemokraatit katsoivat, että yksityisellä rakennustoiminnalla ei pystytty poistamaan asuntopulaa. Siksi vuokra-asuntojen rakentamisen todettiin kuuluneen olennaisesti yhteiskunnan vastuualueisiin.521 Toijalan ensimmäiset aravavuokrakerrostalot olivat saaneet asukkaansa vuoden 1963 alussa. Kauppalan omistukseen tuli suurin osa taloyhtiön osakepääomasta.522 Kunnallinen rakennustoiminta perustui keskeisesti paikkakunnan rahalaitosten rahoitukseen sekä toisaalta asuntohallituksen
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myöntämiin asuntolainamäärärahoihin.523 Sosialidemokraatit arvostelivat toijalalaisia pankkeja siitä, että aravalainoille oli vaikea saada rahoitusta, kun kyse oli vuokrataloista.524 Asuntopolitiikkaa
ohjattiin valtiovallan toimin, vaikka paikallisesti asuntopolitiikan tavoitteet ja edellytykset vaihtelivat paljon.525 Sosialidemokraattien mukaan Toijala jäi jälkeen valtakunnallisesta kehityksestä asuntolainoituksen saannissa. Siitä huolimatta vuokra-asuntotuotannossa yllettiin ennätysmäisiin mittoihin jälleen 1970-luvun puolivälissä. Asuntoja rakennettiin nopeasti sinne, mistä kaupunki saattoi
ostaa maata. Rakentamisen keskittyminen tietyille alueille herätti sosialidemokraattien mukaan
myös kritiikkiä, mutta vaihtoehtoja todettiin olleen vähän. Työväenyhdistyksen edustajat neuvottelivat yhteistyösopimuksista yritysten kanssa, jotta ne olisivat tulleet osakkaiksi taloyhtiöihin työntekijöiden asuntopulan helpottamiseksi. Sosialidemokraattien mielestä yritysten mukaantulo oli toimiva ratkaisu, koska kaupungilla ei ollut resursseja yksin ratkaista asuntotuotannon ongelmia, vaikka asuntotuotannon lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä pyrittiin tehostamaan. Asukkaat saattoivat
myöhemmin myös lunastaa työsuhdeasuntonsa itselleen tai se palasi kaupungin omistukseen. Kaupunki teki yhteistyötä myös rakennusliikkeiden kanssa. Kaupunki osti taloyhtiöiltä osakkeita ja
myönsi rakennuslainoja.526
Kasvun aiheuttamat ongelmat tulivat esiin myös Toijalassa, vaikkakin pienemmässä mittakaavassa
kuin isoissa asutuskeskuksissa. Vaikka poliittiset ryhmät olivat periaatteessa yksimielisiä asuntopolitiikan tavoitteista, ajankohtaiset haasteet aiheuttivat ajoittain keskustelua valtuustossa. Valtuustoryhmät toivat vuorollaan esiin asuntopolitiikan vaikeita kohtia.
Kaupungin asuntotuotanto-ohjelmissa tavoitteena oli saada reilut sata uutta asuntoa vuosittain. Tavoitteisiin yleensä yllettiin 1970-luvun lopulle asti, minkä jälkeen tuotantomäärät laskivat.527 Vasemmisto puolusti Toijalan maanhankintapolitiikkaa muiden ryhmien esittäessä kritiikkiä. Porvariryhmän mukaan asuntotuotannon tavoitteita ei ollut mitoitettu riittävän myönteisesti suhteessa asuntotuotantokehitykseen.528 Kokoomus epäili, että sosialidemokraatit eivät edes halunneet uusia asukkaita Toijalaan vähäisen tonttireservin ja passiivisen markkinoinnin takia. Liberaalien valtuustoryhmä moitti lisäksi kaavoituksen viivästymistä ja kunnallisteknisten töiden hitautta. Kaavoituslautakunnan sosialidemokraattipuheenjohtaja Jaakko Seppänen vastasi, että kauppalassa oli kaavoitettua maata enemmän kuin seutukaavaliitto edellytti. Seppäsen mukaan tonttipolitiikan tavoitteena oli
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ensisijaisesti täyttää kerrostalo- ja rivitalotonttien kysynnän tarpeet. Myös pientalo- ja teollisuustontteja oli saatavilla kysyntää vastaava määrä. Kaavoituslautakunnan lausunnon mukaan jo aloitetut asuntoalueet oli kannattavaa rakentaa valmiiksi, koska Toijalalla ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia hankkia maata joka puolelta. Yleisten töiden lautakunta Urpo Niemisen johdolla puolestaan
korosti toimivansa tehokkaasti rajoitettujen taloudellisten resurssien puitteissa.529
Toisaalta myös Toijalan Työväenyhdistys vaati aloitteessaan asuntopolitiikan tehostamista. Työväenyhdistyksen mukaan ”elinkeinojen myönteisen kehityksen kapeikkona sekä ihmisten Toijalaan
muuttamisen ja täällä viihtymisen yhtenä oleellisimpana esteenä on nyt paikkakuntamme asuntotilanne”. Hajanaisen asuntoasioiden hallinnon keskittämiseksi työväenyhdistys ehdotti perustettavaksi asuntolautakuntaa, jonka tehtäviin olisi kuulunut asuntotuotannon suunnittelu ja siihen liittyvät
tehtävät sekä asuntoasioiden yleinen edistäminen ja seuraaminen. Lisäksi työväenyhdistys esitti
aloitteessa sekä asuntohallitukselle lähetetyssä kirjeessä vuokratalojen asukkaiden kutsumista mukaan yhtiöiden hallintoon heidän vaikutusmahdollisuuksiensa parantamiseksi. Siten vuokratalo olisi
koettu työväenyhdistyksen mukaan paremmin omaksi yhteisöksi eikä omistajien voitontavoittelun
välineeksi.530 Valtuustossa oli hyväksytty 1970-luvun alussa Toijalan Työväenyhdistyksen aloite
takausten myöntämisestä kodinperustamislainoille ja korkotuesta vähävaraisille nuorille. Työväenyhdistyksen mukaan aloitteen taustalla oli tavoite auttaa kunnallisen tuen avulla nuoria elämän
alkuun, kun valtion tukea ei enää annettu ja vakuuksien puuttuessa pankeista oli vaikea saada lainaa.531
Uudisrakentamisen osuus alkoi Suomessa yleisesti 1980-luvun kuluessa laskea, ja painopiste siirtyi
peruskorjausten toteuttamiseen.532 Toijalassa oli asuntotuotanto-ohjelmien mukaan huomattava
määrä puutteellisesti varustettuja asuntoja. Tavoitteena oli, että valtion lainoituksen turvin olisi voitu tukea enemmän näiden asuntojen peruskorjauksia.533 Uusien asuntojen tuotannossa Toijalassa
painottui omakoti- ja rivitalorakentaminen 1970-luvun lopulta alkaen.534 Toijalan asuntotuotannossa
tapahtui heilahteluja vuosien varrella. Yli sadan valmistuneen asunnon lukuihin ei enää päästy
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1980-luvun alussa. Toisaalta taas vuosikymmenen lopulla rakentaminen vilkastui,535 minkä vuoksi
vasemmistoryhmä teki aloitteen maanhankinnan määrärahojen nostamisesta.536
Kokoomuksen ja keskiryhmien 1980-luvun lopulla tekemään aloitteeseen kaavoituksen ripeämmästä toteutuksesta sosialidemokraatit vastasivat, että kaavoitus- ja maapoliittiset ongelmat eivät olleet
ratkaistavissa kestävällä tavalla nopeasti. Sosialidemokraatit totesivat, että onnistunut maapolitiikka
vaati riittävien voimavarojen suuntaamista maanhankintaan ja kaavoitukseen sekä johdonmukaista
suunnittelua. Ongelmana Toijalassa oli sosialidemokraattien mukaan edelleen resurssien vähyys.537
Sosialidemokraatit pitivät aloitteen arvoa kyseenalaisena myös siksi, että hallinnonuudistuksen takia
uudelleen järjestetty teknisen puolen organisaatio oli toiminut vasta vähän aikaa eikä ollut ehtinyt
vakiintua tai saada aikaan aloitteessa vaadittuja ”ripeämpiä tuloksia”.538
6.5 Tiekurjuuden korjaamisen mutkia
Tietyöt sekä vesi- ja viemärityöt olivat keskeisiä investointikohteita Toijalassa 1960-luvulta lähtien.
Suuri osa Toijalan teistä oli edelleen sorapäällysteisiä, tiet olivat kapeita ja jalkakäytäviä oli vähän.539 Liikenneturvallisuutta oli parannettava, kun automäärän lisääntyminen rasitti heikosti rakennettuja ja huonokuntoisia teitä.540 Toijalalaiset olivat sitä mieltä, että tiet eivät olleet siinä kunnossa,
jota kehittyvä yhteiskunta olisi edellyttänyt. Toijala halusi olla alueensa hallinnon ja kaupan keskus,
ja varsinkin sisääntuloväylien huonon kunnon katsottiin aiheuttaneen vaikeuksia Toijalan elinkeinoelämälle.541
Sosialidemokraattien mukaan porvariryhmä syytti heikosta asioiden hoitamisesta ja uudistusten
viivästymisestä vasemmistoa. Yleisten töiden lautakunnan puheenjohtaja Urpo Nieminen totesi, että
”asioiden hoidossa tarvitaan kaikkien kunnallisnaisten ja -miesten hyvää tahtoa, jotta asiat tulisivat
hoidettua. Ei revitä, vaan rakennetaan…” Nieminen totesi, että asioita hoidettiin yhteisesti, mutta
”kuitenkin meillä sosialidemokraateilla on ollut päävastuu”. Niemisen mielestä silti mikään puolue
ei olisi voinut yksinään korjata ”Toijalan seudun tiekurjuutta”. Keskustelua käytiin siitä, yrittivätkö
päättäjät hankkia valtion tukea Toijalaan tieliikenteen investointeihin. Tuen saaminen oli sosialidemokraattien mukaan vaikeaa, koska valtion investointirahoille oli monia ottajia. Joillekin tiehankkeille saatiin tukea, mutta toisaalta huomautettiin ”Toijalaan kohdistetusta syrjimisestä” tieasioissa.
535

Toijalan Seutu 19.1.1988.
Sos.dem. valtuustoryhmän kokouksen ptk 15.3.1989, liite vasemmistoryhmän valtuustoaloite. TTY. AKA; Toijalan
Demari 1/1989, 6, Ari Hiltunen, Yleisösauna satamaan, tonttipula poistui.
537
Toijalan kaupunginvaltuuston kokouksen ptk 16.8.1989. AKA.
538
Toijalan Demari 1/1989, 3, Jaakko Nikkinen, Toijalassa menee hyvin.
539
Kitunen 1972, 70.
540
Toijalan kauppalan toiminta- ja taloussuunnitelma 1974–1978. AKA.
541
Toijalan Sosialidemokraatti 1/1973, 4 Jussi Jokela: Toijalan tiekurjuuden loppu?
536

77

Toijalassa parannettiin tieolosuhteita käytettävissä olevien resurssien puitteissa, koska sosialidemokraattien mielestä ”veronmaksajia ei voitu rasittaa liikaa”.542
Toijalan keskustan pullonkaulana oli maalaiskirkonkylän tarpeisiin rakennettu rautateiden ylikulkusilta, joka muodosti vaaranpaikan liikenteen kasvaessa.543 Vasemmisto kannatti alikulkutunnelin
rakentamista tilanteen ratkaisuksi. Määräenemmistön puuttuessa, lisäselvitysvaatimusten ja valtiovallan kanssa käytyjen pitkien neuvottelujen vuoksi hanke toteutettiin vasta 1970-luvun lopulla.544
Sosialidemokraattien valtuustoryhmä teki aloitteita myös kevyen liikenteen väylien rakentamisesta
teiden parannushankkeiden yhteydessä.545 Toijalassa pyöräteitä ei vielä 1970-luvun alussa ollut
lainkaan. Yleensäkin Suomessa virisi keskustelua yhä voimakkaammin liikenneturvallisuuden parantamisen välttämättömyydestä.546
Vaikka tieverkosto oli investointien tarpeessa, Toijalan rautatietieliikenneyhteydet olivat hyvät.
Sosialidemokraattien mielestä Toijalan etuja oli silti valvottava, ettei yhteyksien taso olisi heikentynyt. Työväenyhdistys muistutti, että rautatiet olivat vaikuttaneet merkittävästi Toijalan kehitykseen.547 Työväenyhdistyksen lähettämään kirjeeseen liikenneministeri vastasi, että Toijalan liikenteessä ei ollut odotettavissa oleellisia muutoksia ja liikenneyhteyksien tarjonta pyrittiin pitämään
ennallaan.548
Helsinki–Tampere -moottoritien monivaiheinen suunnittelu oli 1980-luvulta lähtien suuria kysymyksiä Toijalassa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Toivo Seppänen totesi, että tulevan kehityksen kannalta ykkösasia oli saada moottoritielinjaus Toijalan kautta ”muut asiat ovat pitkälle tulevaisuuteen pelkkää näpertelyä. Sen muistakoon jokainen Toijalan kehityksestä vilpitöntä huolta kantava kunnallispoliitikko.” Moottoritien linjauksen toteutuminen Toijalan kautta nähtiin mahdollisuutena, joka vahvistaisi edelleen kaupungin maantieteellistä ja liikenteellistä sijaintietua. Moottoritiestä odotettiin piristävää vaikutusta kaupungin elinkeinoelämän kehityksen ja asukasluvun lisääntymisen kannalta. Kasvun edellytykset nähtiin rajallisina ilman moottoritien mukaan tuomia hyötyjä.549
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Loppukesästä 1988 alkoi kunnissa laaja valmistelutyö lausunnon antamisesta tie- ja vesirakennushallitukselle moottoritien eri linjausvaihtoehdoista. Toijalan kaupunginvaltuuston hyväksymässä
lausunnossa todettiin, että kaupungin suunnittelun perustana oli pidetty Helsinki–Tampere moottoritien rakentamista Toijalan kautta. Toijalan pääkilpailija oli Valkeakoski.550 Toijalassa todettiin yleisesti moottoritien antavan hyvät lähtökohdat kaupungin kehittämiselle. Vastustajat toivat
esiin lähinnä ympäristönsuojeluun liittyviä näkökulmia.551 Moottoritien edut ja haitat Toijalan kehitykselle aiheuttivat keskustelua myös työväenyhdistyksessä ja sosialidemokraattien valtuustoryhmässä. Pääasiassa moottoritietä toivottiin tulevaksi Toijalan kautta, mutta myös vastustavia puheenvuoroja käytettiin. Paikallisesti kiisteltiin lisäksi moottoritiehen liittyvästä kaavoituksesta ja liikennesuunnittelusta.552
Keskustelussa moottoritielinjauksesta Toijalassa nousi esiin arvostelu sosialidemokraatteja kohtaan
vitkastelusta asioiden hoidossa. Syytöksiä vastaan puolustauduttiin sillä, että asioista päätettiin jälleen pääosin muualla kuin Toijalassa. Lisäksi sosialidemokraatit totesivat merkittävän asian vaativan tarkkaa harkintaa myös Toijalassa.553
Liikenneministeriö päätti 1990-luvun alussa moottoritien linjauksesta Toijalan vaihtoehdon kautta.
Ratkaisun perusteena olivat rakennuskustannusten lisäksi pienemmät ympäristöhaitat kuin Valkeakosken linjauksessa.554
6.6 Kuntauudistuksen vesittyminen – kiistaa kuntien välillä ja sisällä
Yhteiskunnallinen muutos asetti kunnat haasteiden eteen. Kunnat etenivät varsin usein omia teitään.
Kuntien välinen yhteistyö rajoittui usein vain lainsäädännön velvoittaville alueille. Sekä kuntakentän uudistaminen että kuntien yhteistyön tiivistäminen ovat aiheuttaneet keskustelua, mutta monessa
suhteessa rajat olivat liian korkeita ylitettäväksi.
SDP kannatti 1960-luvulta lähtien suunniteltua laajaa kuntauudistusta, jonka tarkoituksena oli järjestää uudelleen Suomen hajanainen ja pienkuntavaltainen kuntakenttä. SDP:n mielestä kuntauudistuksella olisi pitänyt muodostaa sellaisia elinvoimaisia kuntia, jotka pystyivät todellisesti eivätkä
vain näennäisesti päättämään asioistaan ja huolehtimaan palveluista. SDP puhui rakenteellisten
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uudistusten puolesta, jolloin kuntien rajat eivät saaneet olla itsetarkoitus.555 Kuntajaotus oli syntynyt
toisenlaisissa liikenteellisissä olosuhteissa ja yhteiskunnan kehityksen myötä kävi ilmeiseksi, että
väestön ja taloudellisten voimavarojen keskittyminen edellyttivät kunnallishallinnon uudistamista.
Kuntakenttä kohtasi erilaisia ongelmia: Toisaalta syrjäseutujen kunnat kurjistuivat ja autioituivat.
Lisääntyneet ja erikoisosaamista vaatineet tehtävät nähtiin liian suureksi taakaksi pienkunnille. Toisaalta kasvukeskukset kohtasivat keskittymiskehityksen mukanaan tuomat haasteet.556
Toijalan seudulla kuntauudistus aiheutti paljon puhetta, ja muutoksiakin tapahtui, mutta ei välttämättä Toijalan kannalta parhaita mahdollisia. Kuntajaon muutoksiin liittyvät asiat olivat vaikeita
ratkaista, vaikka uudistuksia pidettiin yleisesti tärkeinä.
Laki kuntauudistuksen suunnittelemiseksi säädettiin vuonna 1967. Hämeen läänissä kuntauudistustoimikunta ehdotti kuntien määrän merkittävää vähentämistä: läänin 57 kunnasta 20 kuntaa esitettiin lakkautettavaksi ja niiden liittämistä joko kokonaan tai osittain muihin kuntiin.557 Kuntauudistussuunnitelman mukaan Toijalaan olisi liitetty Sääksmäen kunnasta Saarioispuolen alue sekä Kylmäkosken kunnan itäosat. Lisäksi ehdotettiin muodostettavaksi Toijalan ja Viialan yhteistoimintaaluetta, koska molempien kuntien taloudelliset voimavarat olivat läänin keskitason alapuolella. Ehdotetun yhteistoiminta-alueen katsottiin muodostavan väestöpohjaltaan riittävän ja elinkeinorakenteeltaan samankaltaisen kokonaisuuden. Kuntauudistustoimikunta kannusti yhteistoiminnan lisäämiseen erityisesti alueen yleisen kehittämisen suunnittelun, kaavoituksen, terveydenhoidon ja koulutoimen alalla.558
Toijalan kauppalanvaltuuston hyväksymässä vastauksessa lääninhallitukselle todettiin, että ehdotus
oli hyvä lähtökohta suunnittelulle. Vastauksessa huomautettiin kuitenkin, että Kylmäkosken kunnasta oli liitettävä jäännös-Akaan alue kokonaisuudessaan Toijalaan eli ehdotuksessa esitetyn alueen lisäksi Riisikkalan kylä. Muiden ehdotuksessa esitettyjen Kylmäkosken alueiden osalta haluttiin jättää päätösvalta niiden asukkaille, mihin kuntaan alue olisi liitettävä.559 Jäännös-Akaaksi nimitetään aluetta, joka jäi ”väärälle puolelle” eli liitettiin osaksi Kylmäkoskea, kun Toijalan kauppalan
perustamisen yhteydessä oli piirretty kuntarajoja uudelleen. Jäännös-Akaan alueen asukkaat eivät
uskoneet tulevaisuuteen Kylmäkosken kanssa, minkä vuoksi alueella kerättiin useaan otteeseen ni-
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miä sisäministeriölle tarkoitettuun anomukseen alueen liittämisestä Toijalaan.560 Anomuksessa todettiin, että ”koko jäännös-Akaan alue kuuluu saumattomasti Toijalan kauppalan vaikutusalueeseen
ja tämän koko alueen asujaimisto on yhä enenevässä määrin riippuvainen juuri tämän aluekokonaisuuden yhtenäisyydestä”.561
Kylmäkosken kunta vastusti jyrkästi lääninhallituksen ehdotusta kunnan pilkkomista kolmeen osaan
ja puolusti itsenäisyyttään. Myös jäännös-Akaan liitos Toijalaan torjuttiin.562 Hämeen läänin kuntauudistustoimikunnan perusteluissa todettiin, että ”vaikka kunnan jakamisesta aiheutuukin melkoisia
haittoja ja vaikka kunta onkin ilmoittanut haluavansa säilyä itsenäisenä kuntana, on niitä syitä, jotka
puoltavat kunnan jakamista ja liittämistä ehdotetulla tavalla pidettävä niin painavina, ettei ensiksi
mainituille seikoille ole voitu antaa ratkaisevaa merkitystä”. Kuntauudistuksen vesittyessä jäännösakaalaisten anomukset hylättiin, koska alueen liittäminen Toijalaan olisi käytännössä tehnyt Kylmäkosken kunnan elinkelvottomaksi ja rajat pysyivät tällä suunnalla ennallaan.563
Saarioispuolen liittämistä Toijalaan pidettiin välttämättömänä, koska alue osana Valkeakoskea oli
Toijalan valtuuston lausunnon mukaan ”luonnottomuus”.564 Valkeakosken raja olisi siinä tapauksessa kulkenut vain kahden kilometrin päässä Toijalan keskustasta. Saarioispuolen alueen katsottiin
kuuluvan niin taloudellisesti, liikenteellisesti, maantieteellisesti kuin kulttuurisuhteissaan kiinteästi
Toijalan kauppalan vaikutuspiiriin.565 Toijalassa sosialidemokraattien valtuustoryhmä korosti, että
kuntauudistuksen toteutuksessa olisi pitänyt huomioida periaate, jonka mukaan ”saman vaikutus- ja
talousalueen asujaimisto on yhdistettävä hallinnollisesti siihen kuntaan, jonka alueella sijaitsee heille luonnollinen keskus”.566 Poliittinen johto halusi turvata Toijalalle riittävät alueelliset laajentumismahdollisuudet, koska paikkakuntaa pidettiin jatkuvasti kehittyvänä.567 Saarioispuolen asemasta
muodostui kuntauudistuksessa vaikea tapaus. Alue olisi voitu liittää sekä Toijalaan, Valkeakoskeen
että Kalvolaan tai jakaa niiden kesken.568
Valtuuston porvariryhmä toivoi, että Toijala olisi esittänyt ponnekkaammin kiinnostuksensa mahdollisesti lakkautettavien kuntien alueiden liittämisestä Toijalaan. Sosialidemokraattien valtuustoryhmän mielestä porvariryhmän toiminta kuntauudistusasian käsittelyssä, kuten kirjalliset kysy560
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mykset ja päätösehdotusten palauttamiset uudelleenkäsittelyyn, vaikutti ”aivan turhanaikaiselta manööveriltä”.569 Sosialidemokraattijohtoisen kauppalanhallituksen mukaan kuntauudistusasiassa oli
edettävä säädetyssä järjestyksessä ja valtiovallan päätöksiä suunnitelmien toteuttamisesta oli odotettava maltillisesti.570 Kauppalanhallitus totesi pyrkivänsä kannanotoissaan neutraaliin ilmaisuun, sillä
liitosalueilla oli kuntauudistusasiasta monenlaisia mielipiteitä.571
Koko Sääksmäen kunnan liitoksesta Valkeakoskeen päätettiin vuonna 1972. Saarioispuolta ehdotettiin jaettavaksi Toijalan ja Valkeakosken kesken.572 Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen vuoden
1973 lopulla siitä, että Saarioispuolelta Tyrisevä-Lontilan alue liitettäisiin vuoden 1975 alusta Toijalaan. Alue oli noin 15 neliökilometrin suuruinen, ja sen asukasmäärä oli noin 350 henkeä.573 Liitosalue ei vastannut odotuksia, mutta ”Toijala ainakin pääsee erään kriittisenä pidetyn väkimäärän
yli, joka on 8000 asukasta”. Se vaadittiin itsenäisen terveyskeskuksen ylläpitämiseen, samoin se
edesauttoi peruskoulujärjestelmään liittyvän lukiokysymyksen ratkaisua.574 Valtuuston porvariryhmä kyseenalaisti taas kauppalanhallituksen toimet Saarioispuolen alueliitosasiasta asioiden ratkettua
Toijalan kannalta epäsuotuisasti. Porvariryhmän mielestä Toijalan poliittinen johto ei ollut pyrkinyt
edistämään tarpeeksi tehokkaasti ja määrätietoisesti Saarioispuolen liitosta Toijalaan, vaan asian oli
annettu sujua liiaksi omalla painollaan. Kauppalanhallitus vastasi, että liitosasian ratkaisun aikaansaamiseksi oli useissa eri yhteyksissä käyty sisäasianministeriössä. Lisäksi todettiin, että kuntien
keskinäisen ratkaisun aikaansaaminen kuntauudistuksessa oli ollut mahdotonta Valkeakosken vastustaessa rajantarkistuksia. Toijalan kannalta liitoshanke oli toteutunut toisen osapuolen eli Valkeakosken kannan mukaisesti huomioimatta Toijalan intressejä. Toijalassa valtuutetut ihmettelivät
myös sitä, että valtiovallan itsensä teettämä ja hyväksymä kuntauudistussuunnitelma oli lopulta heitetty romukoppaan.575
Kuntarakenteen uudistaminen pysähtyi lopulta SDP:n ja keskustapuolueen väliseen kiistaan. Pienkunnat vastustivat hanketta voimakkaasti, ja Maalaiskuntien Liiton ja keskustapuolueen voimin
uudistukset vesitettiin. Muutokset kuntarakenteessa jäivät vähäisiksi hallitusyhteistyön jatkuvuuden
turvaamisen vuoksi. Keskeinen näkemysero liittyi kuntien pakkoliitoksiin.576 Kuntauudistus näyttää
olevan lähestulkoon ikuisuusprojekti. Kuntien valmius muutoksiin osoittautui lopulta vaatimattomaksi, eikä kuntauudistuksella saavutettu asetettuja tavoitteita. Muutosten mahdollisuus herätti niin
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suurta vastarintaa, että uudistusten puoltajien äänet vaimenivat ja edistysaskeleet eivät olleet suuria.
Ajattelutapojen ja asenteiden muutoksissa isot käännökset tapahtuvat hitaasti.
6.7 Kunnat vastakkain – sosialidemokraatit tasavertaisuutta peräämässä
Valtakunnallisen kuntauudistussuunnitelman lisäksi kuntaliitoksia pohdittiin paikallisista lähtökohdista. Toijalan, Viialan ja Kylmäkosken yhdistymistä Akaaksi kannattivat 1970-luvulla vain rohkeimmat. Keskustelussa pelättiin keskuksien hyötyvän liitoksesta syrjäalueiden kustannuksella eikä
suuren kunnan tehokkuuteen uskottu. Puolestapuhujille Akaa näyttäytyi vahvana ja kehittyvänä
kuntana, joka olisi pystynyt vastaamaan tuleviin haasteisiin paremmin kunnat erikseen. Akaan kaupunkia pidettiin kuitenkin todennäköisenä vaihtoehtona vasta 2000-luvulla. Toijalan Työväenyhdistyksen Olavi Kiuru näki kuntaliitoksen väistämättömänä: ”ensi vuosituhannella asia tulee valtion
viranomaisten taholta pakollisena esiin”.577
Uuden kaupungin perustamista yritettiin kuitenkin jo 1990-luvun alussa, jolloin Toijala ja Viiala
käynnistivät perusselvityksen, olisiko kiinteämmällä yhteistyöllä ollut saavutettavissa taloudellisia
tai toiminnallisia etuja. Lisäksi arvioitiin kuntien yhdistymisen vaikutuksia. Yhteistyöselvityksessä
todettiin, että kunnat olivat menestyneet kohtuullisesti eivätkä olleet kohdanneet tilannetta, jossa
yhteistoiminta olisi ollut välttämätöntä. Kilpailuasetelman vuoksi asenteet yhteistyölle eivät olleet
suosiolliset, mutta mielipiteiden nähtiin olleen kääntymässä seudullisen yhteistyön kannalle. Selvityksessä todettiin, että kuntien yhdistyminen isommaksi kuntayksiköksi toisi lisää painoarvoa seudullisesti ja valtakunnallisesti. Lisäksi kuntien yhdistämistä perusteltiin sillä, että liitoksen myötä
hallintohenkilökunnan vähentyminen toisi lisäresursseja palvelutuotantoon. Yhdistymisestä koituva
välitön taloudellinen hyöty olisivat olleet valtion myöntämät porkkanarahat. Kuntaliitoksen todettiin
hidastavan menojen kasvutarvetta, vaikka huomattavat taloudelliset säästöt voitiin saavuttaa vasta
vuosien päästä yhdistymisestä.578
Toijalan Työväenyhdistyksen jäsenistössä mielipiteet kuntaliitoksen eduista ja haitoista jakaantuivat
kuten kaupungissa yleensä.579 Varsinkin valtuuston puheenjohtaja Jaakko Nikkinen puolusti Toijalan seudun kuntaliitoksia vedoten taloudellisiin syihin ja mahdollisuuteen palvelujen parantumisen.580
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Kylmäkoski oli kieltäytynyt kuntaliitoksesta edelleen, vaikka kiistanalainen alue jäännös-Akaa vetosi jälleen yhdistymisen puolesta.581 Asenteet eivät lopulta olleet suosiollisia kuntien yhdistymiselle muutenkaan. Neuvoa-antavassa äänestyksessä enemmistö sekä Toijalassa että Viialassa oli liitosta vastaan. Valtuustot kunnioittivat kuntalaisten tahtoa, eikä Akaan kaupunkia syntynyt vuoden
1993 alussa.582 Koska kuntayhteistyö oli ollut vähäistä, kuntaliitoshankkeen kaatuminen oli varsin
odotettua. Yhteistyöstä oli puhuttu enemmän kuin toteutettu mitään konkreettista. Lama-aikakaan ei
ajanut kuntia yhteen, vaan kunnat päätyivät etsimään säästöjä itsenäisesti. Kuntaliitoskeskustelun
myötä kuntien välistä yhteistyötä alettiin kuitenkin vähitellen kehittää enemmän tai vähemmän tuloksellisesti.
Seudullinen yhteistyö Etelä-Pirkanmaan alueella oli ollut monissa keskeisissä kysymyksissä vaikeaa tai siihen ei ollut päästy ollenkaan. Vastakkaiset edut ylittivät usein yhdistävät tekijät. Kuntayhteistyön esteinä olivat asenteiden ja omien etujen vartioinnin lisäksi erilainen elinkeinorakenne.
Etelä-Pirkanmaan kuntien sosialidemokraattiset järjestöt olivat pyrkineet vahvistamaan yhteistyösuhteitaan 1970-luvun kuluessa. Sosialidemokraattien välisissä tapaamisissa pohdittiin, että kunnat olivat tottuneet ratkomaan asioita itsenäisesti, vaikka pohja syvemmälle yhteistoiminnalle olisi
ollut olemassa. Kysymys kuului, missä määrin yhteistyön vahvistamiseen oltiin valmiita, kun kuntaliitokset eivät näyttäneet toteutuvan. Sosialidemokraattien keskusteluissa todettiin, että pieniä
kuntia vaivasi pelko isojen ylivallasta. Yleensä yhteistyöllä oli taipumus kallistua yksimielisyydestä
kiistelyyn yksityiskohdista. Suurin este oli sosialidemokraattien mielestä yhteistyöhalukkuuden
puute. Myös kuntainliittotason yhteyksiä pidettiin irrallisena ja tapauskohtaisina.583
Toijalan ja Viialan suhteita hankaloitti keskinäinen kilpailu, sillä paikkakunnat olivat melko samansuuruisia ja oman kunnan eduista pyrittiin pitämään kiinni. Lakisääteistä yhteistyötä tehtiin kuntainliittojen puitteissa, mutta yleisesti yhteistyötä pidettiin vähäisenä.584 Myös Toijalan ja Valkeakosken
suhteiden tiivistämisen lähtökohtia pidettiin ristiriitaisina. Kumpikin paikkakunta oli luokiteltu
valtakunnallisesti kasvukeskukseksi. Toijala ja Valkeakoski kuuluivat samaan liikenne-, työssäkäynti- ja palveluverkostoon. Kunnilla oli yhteisiä etuja puolustettavanaan, mutta toisaalta kumpikin paikkakunta painottivat olevansa omaleimaisia ja itsenäisiä paikkakuntia.585 Kuntien välistä
yhteistoimintaa olisi tarvittu yhteyksissä valtiovaltaan päin, sillä aluepolitiikan keinot aiheuttivat
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keskustelua alueiden välisestä tasavertaisuudesta. Suomen aluepolitiikka herätti arvostelua yleisesti,
sillä aluepoliittisen tuen myöntämisen perusteita ei pidetty oikeudenmukaisina. Tämäkin osaltaan
aiheutti kuntien ja seutujen välillä jännitteitä.
Aluepolitiikan tavoitteena oli eri alueiden välisten erojen tasoittaminen. Ensimmäinen kehitysaluepoliittinen laki astui voimaan Suomessa vuonna 1966. Lain tarkoituksena oli hajauttaa taloudellista
hyvinvointia alueille, jotka katsottiin kehittyneisyyden mittareilla heikoiksi.586 Aluepoliittisia tukimuotoja alettiin porrastaa yhä tarkemmin 1970-luvun lopulta lähtien, ja toimenpiteet pyrittiin kohdistamaan entistä valikoivammin heikosti kehittyneille alueille paikkakuntakohtaiselle tasolle asti.587
Toijalan kaupunginhallitus oli tehnyt 1970-luvun lopulla valtioneuvostolle anomuksen Toijalan
nimeämisestä kehitysalueiden ulkopuoliseksi tukialueeksi, koska lähes kaikki sen naapurikunnat
kuuluivat siihen joukkoon. Kaupunginhallituksen mukaan Toijalan seutu ei voinut kehittyä tasapainoisesti ilman valtion taloudellisen tuen perusteiden uudelleenarviointia. Toijalan anomukset kuitenkin jätettiin huomiotta, ja Toijalassa jatkettiin arvostelua.588 Toijalassa sosialidemokraatit keskustelivat siitä, kilpailivatko kunnat tasavertaisesti uusista yrityksistä ja työpaikoista. Sosialidemokraattien mukaan valtio tuntui usein unohtavan Toijalan ja kehitysaluekuntien erityisedut pakottivat
kaupungin lisäämään panostuksia elinkeinotoiminnan kehittämiseen, vaikka omat voimavarat olivat
rajoitetut.589 Työväenyhdistyksessä ihmeteltiin aluepolitiikan vinoutumista, koska Toijalaa ei pidetty naapurikuntiaan vauraampana ja se jäi silti tuen ulkopuolelle. Työväenyhdistyksen mukaan kuntien välinen tasavertaisuus olisi vahvistunut, jos aluepoliittista tukea olisi annettu määriteltyjen kehitysalueiden ulkopuolisten tukialueiden sijaan kuntarajat ylittäville työssäkäyntialueille.590
Aluepolitiikan perustavoitteena oli kehitysalueiden teollistaminen ja uusien työpaikkojen luominen,
mitä edistettiin investointi- ja yritystukien turvin. Aluepolitiikkaa alettiin jo varhain kritisoida tehottomuudesta, kun varsinkin pitkäaikaiset tulokset näyttivät melko vähäisiltä.591 Työväenyhdistyksen
mielestä Toijalan kaltaiset kaupungit olivat väliinputoajan asemassa suomalaisessa yhteiskunnassa.
Työväenyhdistyksen näkökannalta kehityskelpoiset kunnat jätettiin selviytymään pitkälti omin
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avuin samalla, kun kannateltiin keinotekoisesti vajoavia syrjäseudun pieniä kuntia.592 Kehitysaluepolitiikkaa moitittiin siksi yksipuolisuudesta. Toijalan Demari -lehdessä todettiin valtion unohtaneen aluepolitiikassaan, että taloudelliset vaikeudet saattoivat koetella myös kehittyviä kuntia.593
Sosialidemokraattien mielestä valtiovalta ei huomioinut riittävästi pienten kasvavien kuntien korkeita kunnallistekniikan ja katuverkoston rakentamiskustannuksia. Lisäksi valtion tuen saajiksi nimetyt investointikohteet Toijalassa joutuivat sosialidemokraattien mielestä usein viivästyslistalle.594
1980-luvulla aluepolitiikkaa alettiin toteuttaa enemmän ohjelmien ja projektien kautta ylhäältä ohjatun politiikan sijaan. Päätöksentekoa alettiin myös vähitellen hajauttaa alueiden tasolle. Kritiikki ei
kuitenkaan vaientunut uudistusten myötä.595 Euroopan Unioniin liittymisen edellä Suomessa uudistettiin aluepoliittista lainsäädäntöä ja sopeutettiin aluepolitiikan keinoja yhteensopiviksi EUpolitiikan kanssa. Kunnissa seudullisen ja alueellisen yhteistyön merkitys vahvistui EU-jäsenyyden
myötä.596 EU:n aluepolitiikan tavoitteena oli vähentää taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta alueiden välillä. Suomessa toteutettiin hankkeita alueiden kehittämiseksi EU:n ja kansallisen tuen turvin. Tarpeet kasvoivat etenkin lamavuosina.597 Etelä-Pirkanmaan kunnat Toijala, Viiala, Valkeakoski, Kylmäkoski ja Urjala nimettiin valtioneuvoston päätöksellä rakennemuutosalueeksi, koska
seudun teolliset työpaikat olivat vähentyneet voimakkaasti. Nimitys mahdollisti valtion erityistuen
kohdistamisen alueen elinkeinoelämälle.598 Seudun rakennemuutosohjelma laadittiin nopeasti, ja
työtä vaikeutti se, että vastaavia ei ollut aiemmin Suomessa tehty. Toijalan valtuustossa herättikin
kritiikkiä ohjelman laihat konkreettiset seuraukset.599
7 Horjuvin askelin kohti hyvinvointivaltiota – Toijalan laajentuvat palvelut
7.1 Sosialidemokraatit sosiaalista linjaa etsimässä
Teollistumisen ongelmat 1800-luvulla johtivat sekä työväestön järjestäytymiseen että sosiaalipolitiikan syntyyn. Työväenluokka alkoi tehdä työtä olojensa parantamiseksi ja yhteiskunnan kehittämiseksi. J.M. Keynesin 1930-luvulla esittämät ajatukset vaikuttivat merkittävästi sosialidemokraattisten puolueiden omaksumaan hyvinvointivaltioideologiaan. Laman aiheuttamien ongelmien seurauksena Keynes oli arvostellut taloudellista liberalismia ja vaati julkisen vallan vastuun kasvattamista
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ja sosiaalisen valtiomallin luomista.

600

Keynesiläisen talousopin mukaan väestöryhmien välisiä

kulutusmahdollisuuksia tuli tasata verojen, tulonsiirtojen ja sosiaalipalvelujen kautta.601
Ruotsi on ollut edelläkävijämaita sosiaalipolitiikan kehittämisessä, mitä edisti 1930-luvulla alkanut
sosialidemokraattien hallitusvastuu.602 Uudistuspolitiikan toteuttaminen käytännössä mahdollistui
varhain Ruotsin puolueettomuuden ansiosta toisen maailmansodan aikana.603 Vuonna 1944 hyväksytyssä Ruotsin sosialidemokraattisen puolueen ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi täystyöllisyys,
oikeudenmukainen tulonjako ja elintason kasvattaminen.604 Ruotsi vahvisti valtion sääntelyä ja valvontaa yhteiskunnassa sekä julkisen sektorin roolia varsinkin sosiaalipolitiikan alueella.605 Pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin nopein määrällinen kasvu ajoittui 1950-luvun jälkeiseen kauteen
1980-luvun lopulle asti.606 Kansainvälisessä vertailussa pohjoismaisille hyvinvointivaltioille nähtiin
tunnusomaisina laajat julkiset palvelut. Pohjoismaisen mallin mukaan kaikkia kansalaisia pidettiin
oikeutettuina palveluihin ja tulonsiirtoihin.607
Suomessa sosiaalisista uudistuksista oli puhuttu jo 1800-luvun lopulta alkaen, mutta uudistusten
kannattajat jäivät pitkään tappiolle.608 Järjestöt olivat 1900-luvun alkupuolella monella sosiaalihuollon alalla tärkeimpiä toimijoita, eikä julkisella sektorilla ei ollut laajoja sosiaalipoliittisia tehtäviä
ennen toista maailmansotaa. Lainsäädäntöä kehitettiin jonkin verran, mutta yleisesti kehitys oli hidasta ja resurssit niukkoja. Yhteiskunnallisen eheyden puute ja puolueiden välisen yhteistyön vähäisyys estivät sosiaalisten reformien edistämistä 1920–30-luvuilla.609
Suomen ja Ruotsin sosialidemokraattisten puolueiden suhteet olivat kiinteät, joten suomalaiset sosialidemokraatit ottivat vaikutteita ruotsalaisista hyvinvointivaltioaatteista jo 1930-luvulla. Suomessa keskustelu hyvinvointivaltiosta alkoi kunnolla käynnistyä kuitenkin vasta sotien jälkeen. Sosialidemokraatit astuivat uudistuslinjalle vuosien 1949 ja 1952 puoluekokousten myötä. Periaateohjelmassa näkyivät Keynesin talouspoliittiset opit ja Ruotsin esimerkin mukainen uudistuspolitiikka.
SDP:n puoluehajaannus kuitenkin vaimensi keskustelua sosiaalipoliittisista uudistuksista.610
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Sotien jälkeistä Suomea leimasi yhteiskunnallinen ja taloudellinen epävakaus. Sosiaalisen turvallisuuden tasoa pidettiin heikkona, ja vähitellen vaatimukset uudistusten välttämättömyydestä voimistuivat.611 Sosiaalipolitiikan laajentamisen puolustajat toivat esiin suomalaisen sosiaalihuollon jälkeenjääneisyyden kansainvälisesti tasolla. Kriitikot puolestaan pitivät sosiaaliturvan rahoitusta liian
kalliina.612 SDP:tä on pidetty sosiaalipolitiikan laajentamisen keskeisenä puolustajana.613 Sosialidemokraattisen politiikan keskeisempiin päämääriin on luettu tavoite eriarvoisuuden vähentämisestä. Toijalan Työväenyhdistyksen mukaan ”yhteiset asiat on hoidettava sillä lailla, että vähävaraisetkin tai muuten vaikeassa asemassa olevat pääsevät osallisiksi kaikista niistä palveluista, joihin jokaisen kohtuudella tulee olla oikeutettu”.614 Toisaalta varsinkin 1950-luvulta alkaen on havaittu
asenteiden muutos myös poliittisen oikeiston suunnalla. Sosiaalipoliittisia uudistuksia alettiin tukea
laajasti, vaikka tavoitteissa ja periaatteissa oli eroavaisuuksia.615
Pekka Kuusi muotoili hyvinvointivaltion keskeisiä periaatteita teoksessaan 60-luvun sosiaalipolitiikka (1961).616 Pekka Kuusen ja muiden pohjoismaiden viitoittamalla tiellä sosialidemokraatit
kannattivat valtion vastuun lisäämistä. Kuusi painotti sosiaalipolitiikkaa osana yleistä yhteiskuntapolitiikkaa ja suunnittelun tarvetta sosiaalipolitiikan alalla.617 Kuusi osoitti, että koko kansantalous
hyötyi sosiaalipolitiikasta, kun sosiaalipoliittisella tulontasauksella voitiin edistää kysyntää ja taloudellista aktiviteettia. Kuusen mukaan sosiaalisten tulonsiirtojen lakimääräinen jatkuvuus takasi tuotannolle tärkeän vakaan kulutuspohjan.618 Näkemys sosiaalipolitiikasta taloudellisen kasvun edistäjänä pidettiin käänteentekevänä suomalaisessa yhteiskunnallisessa ajattelussa.619
7.2 Ristiriitojen sävyttämää yhteiskuntapolitiikkaa – punamullan keitokset
Suomessa hyvinvointivaltion rakentamista luonnehtivat usein konfliktit ja kompromissit, joiden
tulokset eivät vastanneet minkään osapuolen alkuperäisiä tavoitteita.620 Hyvinvointijärjestelmien
synnyssä onkin ollut keskeistä pyrkimykset sovittaa kaikkien intressiryhmien tavoitteet yhteen kiistoista huolimatta.621 Muista pohjoismaista poiketen Suomessa sosialidemokraattinen puolue ei ollut
kyllin vaikutusvaltainen viemään läpi hyvinvointivaltioideologisen linjansa mukaisia uudistuksia
haluamallaan tavalla. Uudistuspolitiikkaa toteutettiin SDP:n ja keskustapuolueen muodostaman
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punamultahallituksen johdolla.622 Päätöksenteon taustalla ovat vaikuttaneet SDP:n ja keskustan väliset näkemyserot monista keskeisistä uudistuksista. Punamultayhteistyö ja toisaalta punamultavastakkaisuus ovat näkyneet suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä.
SDP:n ja keskustan väliset näkemyserot ovat olleet leimallisia suomalaisessa politiikassa. 1900luvun alussa sosialidemokraatit olivat voimakkaasti ajaneet kansalaisille yhteisedut takaavaa järjestelmää samaan tapaan kuin pohjoismaiset sosialidemokraattiset puolueet yleensä. Myöhemmin
suomalaiset sosialidemokraatit alkoivat kuitenkin edistää erityisesti ansiosidonnaisen toimeentulon
järjestelmää. Kansanvakuutuksen jättäminen taka-alalle liittyi Suomen maatalousvaltaisuuteen ja
etupolitiikkaan: tasaetuudet merkitsivät laajaa tulonsiirtoa teollisuudelta ja kaupungeista maaseudulle.623 Palkansaajaväestön aseman parantaminen oli keskeisesti sidoksissa maanviljelijöiden etuuksiin.624 Keskusta kannatti johdonmukaisesti kaikille kansalaisille tasasuuruisia sosiaalietuuksia, joilla taattiin maanviljelijäväestön edut paremmin kuin ansiosidonnaisilla järjestelmillä.625
Vuoden 1966 eduskuntavaaleja ja niiden jälkeistä hallitusratkaisua pidetään joka tapauksessa merkittävänä askeleena tiellä kohti hyvinvointiyhteiskuntaa. Vasemmistojohtoisten hallitusten ohjelmissa määriteltiin aiempaa tarkemmin sosiaalipolitiikan kehittämistavoitteet. Sosiaaliturva ja palvelut laajentuivat Suomessa 1960-luvulta lähtien pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin ja keynesiläisyyden hengessä. Valtion rooli tuli keskeiseksi sosiaalipolitiikan suunnittelijana, rahoittajana ja ohjaajana lainsäädännön kautta. Julkisia instituutioita ja käytäntöjä alettiin muuttaa aikakauden aatteita ja yhteiskuntapoliittisia tehtäviä vastaaviksi.626
Suomalaisen hyvinvointivaltion perusta oli sodan jälkeinen voimakas taloudellinen kasvuvauhti.
Julkisten menojen osuus kohosi yli puoleen kansantuotteesta. Taloudellinen kasvu johtui myös tuottavuuden kasvusta, kun yhteiskunnallisen kehityksen myötä Suomessa painopistettä siirrettiin tuottamattomasta maatalouselinkeinosta tuottavammille aloille. Toisaalta kasvua edesauttoi julkisen
sektorin laajentuminen.627 Suomesta tuli laajan julkisen sektorin ja korkeiden verojen maa.628
Suomessa julkisia menoja lisättiin taloudellisten resurssien määräämissä rajoissa, ja ne pyrittiin
suuntaamaan kasvua ja kilpailukykyä tukevasti.629 Suomen järjestelmä on ollut huomattavasti
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markkinasuuntautuneempi kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa politiikan rooli on ollut näkyvämpi.
Suomen hyvinvointivaltiomallille on ollut tyypillistä vastakkaisten tavoitteiden yhdistäminen.
Työnantajille sosiaalipolitiikka on usein näyttäytynyt kustannuskysymyksenä, kun työntekijäpuolen
poliittiset edustajat ovat nähneet asian sosiaaliturvakysymyksenä. Edut pyrittiin sovittamaan yhteen
yhteiskunnan kehittämiseksi, ja aatteiden yhteentörmäyksistä huolimatta osapuolet ovat päässeet
sopimukseen.630
Varsinkin SDP:ssä on katsottu, että tulopolitiikalla ja enemmistöhallitusten avulla luodulla konsensuspolitiikalla on ollut merkittävä rooli työllisyyden hoidossa ja hyvinvoinnin lisääntymisessä.631
Vuonna 1968 alkaneella tulopolitiikan kaudella talous- ja sosiaalipoliittiset ratkaisut sovittiin valtiovallan sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kesken. Uudistukset vaativat useimmiten sovitteluratkaisuja, mutta eri osapuolilla oli pyrkimystä sitoutua laajapohjaiseen päätöksentekoon.632 Tulopolitiikalla pyrittiin tasaamaan yhteiskunnallisia eroja ja lisäämään yhteistyötä. Tavoitteena oli lisäksi vakauttaa taloudellista kehitystä ja lisätä politiikan suunnitelmallisuutta.633 Tulopolitiikan
kaudella hyvinvointivaltion kehittäminen (työelämän suhteet, hinnat ja vuokrat, työeläkkeet, lapsilisät, asuntopolitiikka, työvoimapolitiikka, koulutus) tapahtui pääasiallisesti tulopoliittisen neuvottelujärjestelmän puitteissa. Ammattiyhdistysliikkeen eheytyminen ja jäsenmäärän kasvu oli tehnyt
myös palkansaajajärjestöistä edustavia sopimuspuolia.634 Tulopolitiikan myötä yhteiskunnallinen
rakennemuutos nopeutui ja julkisen sektorin palvelukenttä laajeni.635
7.3 Palvelujen kehittämisen ensi askeleet käytännössä
SDP viitoitti ensimmäisen kunnallispoliittisen ohjelmansa Forssan kokouksessa vuonna 1903, jolloin tavoitteeksi otettiin kunnalliselämän kansanvaltaistaminen sekä kunnan toimialan ja palvelutehtävän laajentaminen. Ohjelmassa vaadittiin muun muassa asuntopulan poistamista, maksutonta sairaanhoitoa ja ilmaisia lääkkeitä, lasten ja vanhusten huoltoa, kunnallisten töiden järjestämistä työttömyysajoiksi, työnvälitystoimistojen perustamista, köyhien asianajajan palkkaamista, kunnallista
ammattien tarkastamista ja tuotantolaitosten ottamista kuntien haltuun.636 Kuntarakenteen kehittymisen alkuvaiheessa kunnat olivat hoitaneet lähinnä vain välttämättömiä talous-, turvallisuus-, järjestys- ja köyhäinhoitotehtäviä.637 Kunnallinen köyhäinhoito siirtyi historiaan vuonna 1956 sääde-
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tyllä huoltoapulailla, jonka mukaan kunta oli velvollinen antamaan tarpeenmukaisen elatuksen ja
hoidon huoltoapuna jokaiselle, joka muuten jäisi niitä vaille. Vuoden 1922 köyhäinhoitolakiin verrattuna uutta oli vaikeuksia ennalta ehkäisevän huoltoavun korostaminen.638
Käsitys kunnasta tehokkaana palvelujen tuottajana syntyi vähitellen. Moni kunta oli haluton perustamaan virkoja uusia tehtäviä varten ja omaksutusta säästäväisyyden periaatteesta pidettiin toisinaan
tiukasti kiinni.639 Painopiste alkoi yhä vahvemmin siirtyä kunnan hallinnosta kunnan tuottamiin
palveluihin. Kunnan tehtävien jatkuvaa kasvua alettiin pitää olennaisena osana yhteiskunnan luonnollista kehitystä. Kunnan toimintaa ryhdyttiin arvioimaan ensisijaisesti palvelutason kautta eikä
veroäyrin halpuudella kuten aiemmin.640
Kunnat alettiin nähdä osana julkista valtiollista hallintoa 1960-luvulta lähtien. Puolueet alkoivat
tarkastella kunnallishallintoa ja sen tehtäviä aiempaa vahvemmin valtiollisesta näkökulmasta. Aiemmin kunnallishallintoa oli ylläpidetty pääasiassa paikallisista lähtökohdista. Kunnat eivät ainakaan alkuun liiemmin vastustaneet valtion roolin korostumista, vaikka ne velvoitettiin laajentamaan
palvelutarjontaansa. Kunnat saivat lisää resursseja, ja ne pääsivät kasvuvauhtiin.641
Suomen rakennemuutos toteutui laajasti 1960- ja 1970-luvuilla.642 Yhteiskunnalliseen muutokseen
liittyi väestön siirtyminen kaupunkeihin ja palkansaaja-ammattien yleistyminen sekä hyvinvointipalvelujen luominen.643 Sosiaalipolitiikalla pyrittiin osaltaan kehittämään elämisen laatua ja vastaamaan arkipäivän tarpeisiin. Toisaalta monet sosiaalipolitiikan edistysaskeleista johtuivat elinkeinorakenteen muutoksen aiheuttamista ongelmista ja niiden ratkaisuista.644 Elintaso nousi, kun taloudellinen kasvu oli voimakasta. Veroja maksettiin enemmän, ja niille haluttiin myös vastinetta.
Valtion odotettiin tarjoavan ratkaisuja yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin.
Sukupolvien väliset suhteet muuttuivat, ja sosiaalipoliittisten keinojen avulla pyrittiin vastaamaan
vaatimuksiin.645
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Naisten lisääntynyt työssäkäynti ja uudet perherakenteet kasvattivat kysyntää hoivapalveluille. Siten
lapsiperheet ja vanhukset tulivat entistä vahvemmin sosiaaliturvapolitiikan kohteiksi.646 Julkiset
palvelut ja sosiaaliturva korvasivat yhteisöllisen huolenpidon ja kontrollin. Käytännössä valtio ja
kunnat ottivat vastuun, joka aiemmin oli perheen tai yhteisön sisäinen.647 Kunnat saivat lähes monopolin suomalaisten sosiaalipalvelujen tuottajina. Valtiovallan pyrkimys luoda alueellisesti kattavat ja yhdenmukaiset palvelut johti siihen, että julkinen palvelutuotanto asetettiin järjestöjen ja
muiden yksityisten palveluntuottajien edelle.648 Kuntien välillä oli eroja, joita ei kyetty kuromaan
umpeen tavoitteista huolimatta, koska maan eri osissa kunnilla oli erilaiset taloudelliset lähtökohdat
kehitykseen.649
Koska kuntien palvelutarjonta oli ennen melko suppeaa, hyvinvointipalvelujen luominen oli raskas
prosessi. Näin oli myös Toijalassa. Hyvinvointipalveluja luotiin uusien periaatteiden pohjalta, ilman
vahvaa kokemusta palvelujen toteuttamisesta käytännön tasolla. Kunnallisia palveluja rakennettiin
pala kerrallaan, eikä niitä ei kyetty laajentamaan ja kehittämään yhtä nopeaan tahtiin kuin oli tarpeen.
Kuntien sosiaalitoimi alkoi siirtyä entistä selvemmin sosiaalipalvelujen suuntaan. Kunnissa kehitettiin muun muassa lasten päivähoito-, kasvatusneuvola-, oikeusapu- ja kunnallista kotipalvelua.650
Lakisääteisten tehtävien järjestäminen edellytti uusien rakenteiden luomista kunnissa. Kuntien oli
rakennettava uusia palvelulaitoksia ja palkattava työntekijöitä. Tämä merkitsi kunnallistalouden
puitteiden laajentumista.651
Pula ammattitaitoisesta työvoimasta ja osaamisesta hidastivat toisinaan kunnallisten palvelujen kehittämistä. Kysyntä ja tarjonta eivät aina kohdanneet.652 Toijalassa tämä näkyi esimerkiksi päivähoidossa, johon tarvittiin jatkuvasti lisää pätevää henkilökuntaa. Sosialidemokraatit toivat esiin, että
kuntapalvelujen piiriin oli tullut runsaasti avoimia työpaikkoja eivätkä koulutusmäärät välttämättä
riittäneet vastaamaan tarpeeseen.653
Vuonna 1967 voimaan astunutta lakia kunnallisesta kodinhoitoavusta on pidetty ensimmäisenä varsinaisena sosiaalipalvelulakina Suomessa. Kunnat saivat valtionapua kunnallisten kodinhoitajien
646

Rauhala 1996, 186.
Rönkkö 1998, 113.
648
Kröger 1997, 57.
649
Oulasvirta 1989, 129–130.
650
Rönkkö 1998, 123; Parviainen 1993, 59–60.
651
Oulasvirta & Brännkärr 2001, 8–9.
652
Satka 1994, 323–324.
653
Toijalan Sosialidemokraatti 1/1976, 7, Päivähoitokysymys tärkeä asia.
647

92

palkkaukseen taloudellisen kantokyvyn mukaan. Kodinhoitoavun perusteeksi tuli ensisijaisesti avun
tarve eikä varattomuus riittänyt yksistään perusteeksi avun saannille. Palveluista perittiin maksuja
muilta paitsi vähävaraisilta. Monilapsisia perheitä pidettiin keskeisinä avunsaajina, myös vanhukset
ja muut avuntarvitsijat otettiin mukaan lain piiriin.654 Kotiavun järjestämisestä ei tullut kunnalle
pakollista, mutta siitä tuli yleinen kuntien järjestämä sosiaalipalvelu.655 Ensimmäinen aloite kotiaputoiminnan käynnistämisestä Toijalassa tuli sosialidemokraateilta vuonna 1965. Aloitteen mukaan kodinhoitajatoiminta ulotettaisiin vanhusten ja lapsiperheiden avustamiseen.656 Kunnallinen
kotiaputoiminta käynnistettiin Toijalassa vuoden 1967 aikana.657
7.4 Lapset kunnalliseen hoitoon sosialidemokraattien aloittein
Toijalan Työväenyhdistyksen mielestä ”teollistuvassa ja kehittyvässä yhteiskunnassa – myös Toijalassa – lasten päivähoitokysymys on pyrittävä näkemään sosiaalipalveluna, johon mahdollisimman
monet lapset ovat oikeutettuja”. Sosialidemokraattien mukaan tavoitteeksi Toijalassa tuli asettaa,
että työssäkäyvillä vanhemmilla olisi varallisuustasosta ja asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus
saada lapsilleen kunnallinen hoitopaikka.658 Käytännössä tavoitteen saavuttaminen osoittautui vaikeaksi.
Päivähoitokysymys oli aiheuttanut Suomessa laajan poliittisen keskustelun, jossa vasemmisto puolusti päiväkotihoitoa ja keskustapuolue oli kotihoidon kannalla.659 Kunnallinen lasten päivähoito oli
Suomessa puutteellista ja muitakin hoitopaikkoja oli tarpeeseen nähden riittämättömästi tarjolla.
Vuonna 1973 säädetty laki lasten päivähoidosta kuului keskeisiin uusiin sosiaalipalvelulakeihin.660
Päivähoitolaki velvoitti kunnat huolehtimaan hoitopalvelujen saatavuudesta viisivuotissuunnitelmin, joiden toteutumista valvottiin tarkasti.661
Ennen päivähoitolain voimaan astumista lasten päivähoidon järjestäminen ei ollut kunnille pakollista, mutta moni kunta järjesti lastenhoitopalveluja suuren kysynnän vuoksi. Lasten päivähoidon ongelmista alettiin puhua entistä enemmän myös Toijalassa 1960-luvulta alkaen. Vähäiset päiväkotipaikat jaettiin lähinnä taloudellisin ja sosiaalisin perustein.662 Sosialidemokraattien valtuutettu Olavi
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Kiuru jätti elokuussa 1970 valtuustoaloitteen lasten päivähoitopaikkojen lisäämisestä saneeraamalla
kauppalan omistama kiinteistö. Kiuru totesi aloitteessaan, että
”kauppalan omistamaan lasten päiväkotiin päivähoitoon pyrkiviä on huomattavasti enemmän kuin vakavienkaan sosiaalisten syiden perusteella on sinne voitu sijoittaa. Työssä käyvät äidit, jotka haluaisivat maksaa lastensa päivähoidosta kohtuullisen korvauksen, eivät voi ajatellakaan päivähoitopulmansa
ratkaisemista kauppalan lasten päiväkodin avulla”.663

Valtuusto oli yksimielinen päivähoitopulman kiperyydestä, mutta porvariryhmä kannatti uuden päiväkodin rakentamista vanhan rakennuksen korjaamisen sijaan. Määräenemmistön puuttuessa Kiurun aloite raukesi, mutta ”vasemmiston taholla ei kuitenkaan luovuttu asiasta”. Vasemmistoryhmän
seuraava ehdotus seuraavaksi uuden päiväkodin nopeasta rakentamisesta hyväksyttiin valtuustossa
yksimielisesti.664 1970-luvun lopulla Toijalassa oli kolme päiväkotia ja perhepäivähoitopaikkoja oli
noin 50.665
Toijalan päivähoitopaikkojen kehitys ei edelleenkään 1980- ja 1990-luvuilla näyttänyt riittävältä
Hämeen lääninhallituksen tarvearvioon verrattuna.666 Perhepäivähoitopaikkoja lisättiin, ja päiväkoteja laajennettiin.667 Valtakunnallisena tavoitteena oli tarjota kaikille sitä tarvinneille kunnallinen
päivähoitopaikka vuoteen 1990 mennessä. Toijalassa sosialidemokraattien mielestä asiallisesti hoidettu ja riittävästi paikkoja tarjoava lasten päivähoito oli eräs osoitus kunnan kehittyneisyydestä.
Sosialidemokraattien mielestä kaupungin kasvulle ei ollut edellytyksiä, jos peruspalvelut eivät olleet kunnossa.668 Muut poliittiset ryhmät olivat samoilla linjoilla, sillä Toijalan kuntasuunnitelmissa
asetettiin päivähoidon järjestäminen etusijoille.669
Kotihoidon tukea alettiin maksaa 1980-luvun alussa. Vaikka laki ei velvoittanut kuntia maksamaan
kotihoidon tukea perheille, käytännössä moni kunta aloitti tuen maksamisen. Tuen saajien määrä oli
kuitenkin hyvin rajoitettu alkuvaiheessa, koska sen saamisen ehdot olivat tiukat. Toijalassa tuen
piiriin arvioitiin pääsevän alkuvaiheessa 6–8 perhettä.670 Lasten kotihoidon tuesta säädettiin lailla
vuonna 1985. Samana vuonna lakia lasten päivähoidosta muutettiin niin, että kunnallinen päivähoi663
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to tai sitä korvaava kotihoidontuki tuli myös kaikkien alle 3-vuotiaiden oikeudeksi. Lakimuutos tuli
kokonaisuudessaan voimaan 1990-luvun alussa.671
7.5 Kunnat vanhustenhoidon kehittäjinä
Vanhuksista huolehtiminen nousi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi vasta sodan jälkeen. Kunnat
alkoivat kehittää vanhustenhoitoa sekä laitoksissa että avohoitona kotiavun kautta.672 Tehtäväkohtaisten valtionapujen vaikutukset ilmenivät selkeimmin juuri sosiaali- ja terveyspalveluissa. 1970luvulla rakennettiin päivähoito- ja kansanterveyspalveluja valtionavuttoman vanhustenhoidon jäädessä sivurooliin. Vanhainkotihoito pääsi valtionapujen piiriin vuonna 1984. Ennen sitä valtio osallistui vanhainkotien rakennuskustannuksiin ja suoritti laitosten tarkastuksia.673
Toijalan kunnalliskoti ei täyttänyt paloturvallisuusmääräyksiä eikä muutenkaan vastannut hyvän
asumisen vaatimuksia. Sosiaaliministeriö oli vuonna 1948 määrännyt Toijalan kunnalliskodin käytettäväksi toistaiseksi. Määräaika päättyi vuoden 1967 lopulla. Toijalassa oli alettu valmistella
suunnitelmia vanhusten laitoshuollon sekä yleisten terveydenpalvelujen järjestämiseksi.674 Uusi
vanhainkoti valmistui vuoden 1973 alussa. Toijalaan saatiin ajanmukainen vanhainkoti, mutta ongelmaksi muodostui suuri asukasmäärä, minkä vuoksi vuodeosaston ja terveyskeskuksen rakentamisen tarve kasvoi.675
Toijalaan oli 1960-luvulla rakennettu myös yksityisen vanhankotiyhdistyksen vanhainkoti, jonka
rakennuskustannuksiin saatiin rahoitusta Toijalan kauppalan lisäksi raha-automaattiyhdistykseltä ja
yksityisiltä lahjoittajilta. Kunnallisen vanhainkodin ahtauden takia Toijala alkoi maksaa tukimaksua
1970-luvun alussa Havulinnaan sellaisten asukkaiden osalta, joilla ei ollut kansaneläkkeen lisäksi
muita tuloja.676
Vanhustenhoidon kehittämisessä alettiin vähitellen painottaa avohoitoa. Toijalassa ongelmana oli,
että avohoidon resurssit olivat jääneet vähäisiksi. Vanhusten avopalveluissa keskeisiä olivat kodinhoitoapu ja ateriapalvelu, joka aloitettiin Toijalassa vuoden 1983 alussa.677 Sosialidemokraattien
mielestä tavoitteena tuli olla, että vanhukset saivat asua mahdollisimman pitkään kotonaan ja peruspalvelut olisivat helposti saatavilla.678 Myös sosiaalisesta asuntopolitiikasta keskusteltiin 1970671
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luvulta lähtien. Sosialidemokraatit nostivat esiin nuorten ja vanhusten asumiseen liittyneet ongelmat
ja jokaisen ihmisen oikeuden kunnolliseen ja kohtuuhintaiseen asuntoon.679 Toijalassa 1970-luvulla
oli rakennettu vanhusten vuokrarivitalot. Sosialidemokraattien mielestä vuokrat oli pidettävä tarpeeksi alhaisina, jotta raha ei olisi asettanut esteitä asuntoihin pääsylle.680 Sosiaaliselle rakentamiselle oli kysyntää, sillä moni vanhus joutui elämään Suomessa edelleen puutteellisissa olosuhteissa.681
Vanhustenhoidon kehittämisestä ei Toijalassa syntynyt merkittäviä kiistoja, sillä ongelmat tunnustettiin yli poliittisten rajojen. Vaikka vanhustenhoidon kehittäminen oli valtakunnallisesti sivuroolissa, Toijalan Työväenyhdistys nosti asian osana sosiaalisten olojen kehittämistä.
Työväenyhdistyksessä keskusteltiin myös tulevasta kehityssuunnasta: julkisen talouden ylläpito oli
jäämässä yhä supistuvan joukon vastuulle. Työssä käyneet veronmaksajat joutuivat kantamaan yhä
lisääntyvän taakan sosiaalimenoista väestörakenteen muuttumisen takia. Kyseessä oli laaja sosiaalipoliittinen vyyhti, tarpeita oli monia ja monet kysymykset ratkaisematta.682 Kuntien haasteena oli
selviytyä lisääntyneistä kustannuksista.
7.6 Terveydenhuoltoverkoston säätöä – terveyskeskus Toijalan mittavin investointi
Sairaalaverkoston rakentamista vauhditettiin Suomessa sotien jälkeisinä vuosikymmeninä, ja samalla valtaosa sairaaloista siirrettiin kuntien ja kuntainliittojen omistukseen. Terveydenhoidon saatavuus parani, mutta terveyspalvelujen ei katsottu olevan länsimaisella tasolla.683 Koko väestön kattava sairausvakuutuslaki hyväksyttiin Suomessa vuonna 1963. Ennen lakia moni suomalainen oli
vailla sairausvakuutusturvaa, mikä vaikeutti hoitoon hakeutumista, koska rahanpuutteen vuoksi
välttämättömistäkin lääkärikäynneistä saatettiin luopua.684 Toijalan sairausvakuutuspiirissä maksettujen korvausten määrä kasvoi jatkuvasti uuden lain myötä. Ihmiset hakivat terveydenhuollon palveluja enemmän, mikä oli ollut sairauksien ennaltaehkäisyyn tähdänneen lain tavoitteena. Toisaalta
lain tavoitteiden toteutumista esti se, että lääkäreitä, sairaalapaikkoja ja muita terveydenhoitopalveluita ei ollut riittävästi tarjolla.685 Suomalaisen terveydenhuollon ongelmana oli edelleen 1960luvulla avohoitopalvelujen kehittymättömyys. Kunnallinen avohuoltojärjestelmä oli periaatteessa
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kehitetty, mutta resurssien niukkuus oli ongelma. Palvelut jakaantuivat epätasaisesti, ja korkeat hinnat rajoittivat palvelujen käyttöä.686
Vuonna 1967 tuli voimaan kunnallisia yleissairaaloita koskeva laki, jossa kuntia velvoitettiin varaamaan sairaansijoja yleissairaaloista. Toijala hyväksyi Valkeakosken aluesairaalan kuntainliiton
perustamissuunnitelman vuoden 1968 lopulla.687 Kuntainliitot oli luotu kuntien väliseksi hallintoorganisaatioksi varsinkin terveys- ja koulutuspalvelujen toteuttamiseen. Kuntainliittojen kautta kuntia velvoitettiin yhteistyöhön terveydenhoidon järjestämisessä.688 Kuntainliittojen ongelmana pidettiin kunnallisen itsehallinnon kaventumista, koska ne merkitsivät päätösvallan siirtymistä pois peruskunnilta, joilla oli rahoitusvastuu.689 Kunnat olivat 1960-luvulla jäsenenä keskimäärin 5–6 kuntainliitossa, joiden toimialueet olivat harvoin samat. Usein ne ylittivät lääni-, maakunta- ja talousaluerajat. Kuntainliittojärjestelmä oli siten kehittynyt varsin epäyhtenäiseksi ja hajanaiseksi sekä
alueellisesti että toiminnallisesti.690 Toijalalla oli kuntainliittoyhteyksiä myös Tampereen ja Hämeenlinnan suuntaan. Toijalassa oli suunniteltu paikallissairaalan rakentamista 1960-luvun lopulla,
mutta valtio näytti punaista valoa hankkeelle, sillä paikallissairaalat olivat jo siirtymässä historiaan
kansanterveyslainsäädännön myötä.691 Toijalaan perustettiin toinen kunnanlääkärin virka vuoden
1967 alusta lukien. Virka oli pyritty saamaan valtionavun alaiseksi, mutta valtioneuvosto hylkäsi
hakemuksen.692
Sosiaali- ja terveydenhoidon järjestäminen uudistuneita vaatimuksia vastaavaksi oli pitkäaikainen
prosessi, johon vaikuttivat sekä paikalliset edellytykset että valtiovallan toimenpiteet.693 Vuonna
1972 voimaan astuneen kansanterveyslain mukaan kuntien tehtäväksi tuli järjestää terveyskeskuspalvelut kaikille asukkailleen.694 Kansanterveyslailla luotiin pohja sille, että kaikilla oli varallisuudesta riippumatta mahdollisuus kunnollisiin terveyspalveluihin. Sosialidemokraattien mielestä lain
perimmäisenä tavoitteena oli oltava palvelujen maksuttomuus.695 Siksi Toijalan Työväenyhdistyksen kirjeessä puoluetoimikunnalle 1970-luvun lopulla tuotiin esiin ”voimakas paheksunta sen taantumuksellisen politiikan johdosta, jota hallituksessa oli harjoitettu ja joka viimeksi ilmeni terveyskeskuslääkärin vastaanottomaksun korottamisena 100 %:lla kolmesta markasta kuuteen markkaan”.
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Työväenyhdistys vaati SDP:n puoluetoimikunnan ja eduskuntaryhmän ”voimakkaasti taistelevan
tällaista vähävaraisen väestön elinolosuhteita huonontavaa suuntausta vastaan”.696
Kansanterveyslain myötä terveydenhuollon rahoitus ja hallinto uusittiin perusteellisesti. Näkyvin
uudistus oli kunnan tai kuntainliiton ylläpitämä terveyskeskus, jonka perustaminen tuli pakolliseksi.697 Kansanterveystyöksi määriteltiin terveysneuvonta ja terveystarkastukset. Kunnan oli järjestettävä sairaanhoito, johon kuuluivat lääkäripalvelut, kuntoutus ja ensiapu. Lisäksi kuntien oli huolehdittava sairaankuljetuksesta, hammashoidosta, kouluterveydenhoidosta ja tarvittaessa työterveyshoidosta.698
Uutta kansanterveyslakia pidettiin tärkeänä uudistuksena, mutta sitä toteutettiin nopeasti eikä palvelutarjonta kuntatasolla pysynyt edelleenkään vauhdissa mukana. Toijalan terveydenhuoltopolitiikassa etsittiin ratkaisuja palvelujen järjestämiseen, henkilökunnan saatavuuteen ja taloudellisiin kysymyksiin liittyviin ongelmiin.699
Valtakunnallisessa kansanterveystyön suunnitelmassa vuosille 1972–1976 velvoitettiin kuntia
suunnittelemaan kansanterveystyön järjestäminen siten, että terveyskeskuksen väestöpohja olisi
ollut yli 10 000 asukasta. Toijala teki keväällä 1972 aloitteen Toijalan, Kylmäkosken, Viialan ja
Urjalan yhteisen kuntainliiton perustamisesta riittävän väestöpohjan saavuttamiseksi terveyskeskusta varten.700
Toijalassa porvariryhmä arvosteli kuntainliittosuunnitelmien kuuluneen ”heikosti hoidettujen asioiden” joukkoon. Kokoomuksen Ukko Kivi-Koskinen arvosteli sitä, että kuntien poliittisten ryhmien
edustajia ei ollut kutsuttu koolle asian valmistelussa. Sosialidemokraatit vastasivat, että kiireen takia
asiaa oli viety eteenpäin lähinnä virkamiestasolla. Lisäksi sosialidemokraatit totesivat, että ”virheitäkin voi tulla meille kaikille, olimme sitten oikealla tai vasemmalla”. Sosialidemokraatit arvioivat,
ettei ”valtuustossa ole ollut kahdeksaan vuoteen sen tyylistä sanankäyttöä” kuin terveydenhoidon
järjestämistä käsittelevässä keskustelussa. Porvariryhmä ehdotti kuntainliiton perustamissuunnitelman hylkäämistä. Vasemmistoryhmä esitti kuntien edustajien jatkoneuvotteluja, joiden pohjana
olisi käytetty laadittua perustamissuunnitelma. Valtuusto palautti asian kauppalanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi äänin 13–10.701
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Sosialidemokraattien valtuustoryhmä tunnusti, että asia oli tuotu liian raakana valtuustoon, mikä oli
antanut porvariryhmälle aiheen arvostella vasemmistojohtoista politiikkaa.702 Sosialidemokraatit
myönsivät myös muut vaikeudet terveydenhoidon yhteistyön rakentamisessa. Kuntainliiton perustamisneuvotteluissa kiisteltiin kuntien maksuosuuksien jakoperusteista. Toijala ei hyväksynyt ehdotusta, jonka mukaan sille olisi tullut maksettavaksi lähes puolet perustamiskustannuksista. Lisäksi
Viiala ehdotti kuntainliiton kotipaikaksi Toijalan sijaan Viialaa. Toijala jättäytyi yhteistyön ulkopuolelle, ja kuntainliitto perustettiin kolmen kunnan väliseksi.703 Terveyskeskusten perustaminen ja
ylläpitäminen asetti kuntien talouden koetukselle, minkä vuoksi kuntien väliseen yhteistoimintaan
kannustettiin valtiovallan taholta. Toijalan seudun kunnat puhuivat eri kieltä yhteisistä päämääristä
huolimatta ja lähtivät suunnitelmissaan omiin suuntiinsa. Kunnille oli ensisijaista, että päätösvalta ja
terveyspalvelut olivat omalla paikkakunnalla.704
Toijala laati oman kansanterveystyön toimintasuunnitelmansa, jonka perustana oli itsenäinen terveyskeskuspiiri ja oman terveyskeskuksen rakentaminen. Väestöpohjaksi vaaditun 10 000 asukkaan
rajan odotettiin toteutuvan suunniteltujen Saarioispuolen ja jäännös-Akaan liitoshankkeiden myötä.705
Toijalassa terveyspalvelujen toimipaikat olivat hajallaan. Kansanterveyslain mukaisia terveyspalveluja järjestettiin Toijalassa väliaikaisissa tiloissa ennen tarkoituksenmukaisten terveyskeskustilojen
rakentamista. Terveydenhuollon virkoja perustettiin koko ajan lisää, ja toimintoja kehitettiin asteittain.706 Vasemmistoryhmä jätti vuoden 1974 alussa aloitteen uuden terveyskeskuksen rakentamisen
kiirehtimisestä. Perusteena oli, että Toijalan väkiluvun kasvu oli luonut entistä paremmat mahdollisuudet ylläpitää omaa terveyskeskusta. Toijalan suunnitelmat saivat valtiovallan hyväksynnän vasta
vuoden loppupuolella johtuen alueellisen terveydenhoidon järjestämisen kokonaisratkaisujen keskeneräisyydestä.707
Sosialidemokraatit pitivät terveyskeskushanketta Toijalan historian merkittävimpiin kuuluvana investointina. Kaiken kaikkiaan terveyskeskuksen aikaansaaminen suunnittelusta ja rakentamiseen
kesti yli kymmenen vuotta.708 Terveyskeskuksen suunnittelu huipentui vuoden 1982 lopulla, kun
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sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi Toijalan pääterveysaseman toteuttamisohjelman, valtionosuus varmistui ja rakennustyöt aloitettiin. On todettu, että tuskin mitään hanketta on edistetty Toijalassa niin yksimielisesti kuin terveyskeskuksen rakentamista. Toijalan poliittiset päättäjät ja virkamiehet sitoutuivat hankkeen toteuttamiseen. Kritiikin kärki kohdistettiin valtion toimiin. Toijalan
terveyskeskussuunnitelmien käsittely eri viranomaistahoilla oli kestänyt pitkään, mikä lykkäsi
hankkeen toteuttamista. Terveyskeskus valmistui kesäkuun 1984 lopulla. Uuteen rakennukseen tulivat kaikki terveydenhuollon toiminnot: lääkärien vastaanotot, hammaslääkäri, laboratorio, röntgen,
neuvola, kuntoutus sekä vuodeosasto.709 Oman terveyskeskuksen valmistumisen jälkeen hoitopäivät
Valkeakosken aluesairaalassa vähenivät olennaisesti, kun Toijalassa siirryttiin kokonaan omaan
lääkäripäivystykseen.710 Ennennäkemättömän laaja virkapaketti hyväksyttiin Toijalan valtuustossa
vuoden 1983 lopulla. Paketti sisälsi 38 uutta virkaa, joista 34 meni uuteen terveyskeskukseen. Samalla kasaantui paineita henkilökunnan lisäämiseksi myös muille alueille.711
Vasemmistoryhmässä oltiin tyytyväisiä terveydenhuollon palvelujen kehittymiseen, mutta varjopuolena pidettiin kaupungin terveysmenojen ”valtavaa paisumista” palvelutarjonnan laajentumisen
ja kasvavan henkilöstömäärän myötä.712 Tehokkuusvaatimukset kasvoivat yleisesti vuosien kuluessa. Työväenyhdistyksen mielestä tärkeimpiä tavoitteita 1980-luvun lopulla oli terveydenhuollon
voimavarojen käytön tehostaminen. Toijalan terveyskeskus palveli asukkaita hyvin: Toijalassa oli
yksi lääkäri 1600 asukasta kohden, kun koko maan keskiarvo oli yksi lääkäri 2000 asukasta kohden.
Lääkärissä käyntimäärät olivat lähes kaksinkertaistuneet 1970-luvun tasosta.713
7.7 Koulumaailman kuohuja ja uudistuksia
Erityisesti SDP:n voimakkaasti ajama tasa-arvoisiin koulutusmahdollisuuksiin tähdännyt peruskoulun puitelaki hyväksyttiin toukokuussa 1968. Laki astui voimaan vuonna 1970 ja uudistusta alettiin
toteuttaa vuonna 1972 vahvistettujen alueellisten toimeenpanosuunnitelmien mukaan vaiheittain.714
Yhdeksänvuotisella peruskoulutuksella pyrittiin antamaan kaikille nuorille yhtäläiset mahdollisuudet edetä jatko-opintoihin varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta.715 Toijalassa aloitettiin toimenpiteet yhtenäiseen koulusuunnitteluun siirtymiseksi sosialidemokraattien aloitteesta.716 Perus-
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koulu-uudistuksen valmistelua varten valittiin 11-jäseninen sosialidemokraattijohtoinen koulusuunnittelutoimikunta.717
Toijala siirtyi peruskouluun syyslukukauden 1976 alusta lähtien.718 Peruskoulujärjestelmään siirtyminen kasvatti koulutoimen kustannuksia. Kouluihin oli muun muassa palkattava lisää opettajia.
Ensivaiheessa kunnat saivat palkkaukseen 85 prosenttia valtionapua. Lisämäärärahojen turvin kouluihin hankittiin myös uutta opetusmateriaalia ja opetusvälineitä sekä järjestettiin kerhotoimintaa.719
Merkittävin muutos tapahtui yläasteella eli entisessä keskikoulussa, sillä oppilaille alettiin antaa
ilmaiseksi kirjat ja muu oppimateriaali sekä kouluateria.720
Sosialidemokraattien kiinnostus koulumaailmaa kohtaan kasvoi myös kouluissa pidettyjen vaalien
myötä. Kouluneuvostot, joihin sekä opettajat että oppilaat äänestivät edustajansa, valittiin vuodesta
1973 lähtien. Koululaisdemokratian taustalla oli nuorten poliittinen aktivoituminen ja pyrkimys
suoraan vaikuttamiseen.721 Sosialidemokraatit pitivät koulujen ilmapiiriä Toijalassa oikeistohenkisenä, eivätkä koulut sosialidemokraattien mielestä voineet jäädä ”yksinäiseksi äärioikeiston saarekkeeksi demokraattisessa yhteiskunnassa”. Kouluvaaleissa sosialidemokraatit näkivät mahdollisuuden muuttaa koulumaailmaa. Kouluvaaleissa oikeisto menestyi kuitenkin vasemmiston vaaliliittoa
paremmin. Sosialidemokraattinen koulutoiminta ja Toijalan yhteislyseoon perustettu sosialidemokraattinen oppilasjärjestö TYSO hiipuivat samalla, kun kouluneuvostovaalit ja poliittinen aktiivisuus menetti merkityksensä koulumaailmassa.722
Koululaisdemokratian myötä sosialidemokraatit olivat pyrkineet vaikuttamaan entistä vahvemmin
kouluasioihin Toijalassa. Kiinnostusta lisäsi myös se, että peruskoulu-uudistuksen myötä valtion
oppikouluna ollut Toijalan yhteislyseo muutettiin kaupungin koululaitokseen kuuluvaksi lukioksi.723 Toijalan lukion kouluneuvosto anoi 1970-luvun lopulla koululautakunnalta lukukausimaksujen poistamista. Perusteena oli, että lukiossa oli suhteellisen paljon vapaaoppilaita, joten nimellinen
lukukausimaksu lisäsi eriarvoisuutta. Lukukausimaksujen katsottiin olleen lisäksi niin pieni tuloerä
kaupungille, että niiden poistaminen ei rasittanut kaupungin budjettia. Toijalan Työväenyhdistys
tuki lukion kouluneuvoston kantaa724 ja sosialidemokraattinen valtuustoryhmä teki aloitteen kesäkuussa 1980 Toijalan lukiossa opiskelleiden toijalalaisten oppilaiden lukukausimaksujen poistami717
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sesta. Samalla esitettiin, että ammattikoululaisten matkakustannuksiin varattua määrärahaa korotettaisiin. Sosialidemokraattien valtuustoryhmän mukaan keskiasteen koulutuksen opiskelijoille aiheuttamia kustannuksia tuli asteittain vähentää. Aloite toteutettiin syyslukukauden alkaessa.725 Eriarvoisuuden poistamiseksi kaupunki alkoi vastata myös muissa lukioissa opiskelleiden toijalalaisten
lukukausimaksuista vuodesta 1986 alkaen.726
7.8 Kunnan vastuuta ja viihtyisyyttä lisäämässä sosialidemokraattien johdolla
Kaupunginvaltuuston sosialidemokraattinen puheenjohtaja Toivo Seppänen totesi Toijalan kehittyneen valtavasti 1980-luvun alkuvuosina, ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Myös aiempaa kehitystä hän piti huomattavana.727
Korkeasuhdanne siivitti investointipäätöksiä 1980-luvun alussa. Tärkeimmät hankkeet Toijalassa
olivat kirjasto, terveyskeskus, teollisuushallit ja vapaa-ajan palvelujen parantaminen. Työväenyhdistyksen laatimassa vaalilehdessä kerrottiin, että sosialidemokraattien kirjaamat vaalitavoitteet
1970-luvulta oli suurilta osin toteutettu Toijalassa 1980-luvulla. Näkyvien hankkeiden toteutuminen
oli vaalilehden mukaan osoitus sosialidemokraattien aikaansaannoksista palvelujen parantumisessa
Toijalassa.728 Työväenyhdistyksen mielestä Toijalassa kunnallisten toimintojen kehittäminen oli
onnistunut tavoitteiden mukaisesti, sillä sosialidemokraattisilla päättäjillä oli ollut ”taitoa ja malttia
asettaa tehtävät oikeaan toteuttamisjärjestykseen”. Työväenyhdistyksen mukaan peruspalvelut oli
saatu kuntoon sosialidemokraattien johdolla, ja sitten entistä suuremmat investoinnit paikkakunnan
viihtyisyyden parantamiseen tulivat mahdollisiksi. Keskustelu ympäristöstä Toijalassa voimistunut
1980-luvun aikana, koska kaupungin väkilukua ja houkuttelevuutta yleensä haluttiin lisätä.729 Kaupungin väkimäärä oli säilynyt lähestulkoon ennallaan. Työssäkäynti Toijalan ulkopuolelta sen sijaan lisääntyi.730 Toijalan Demari -lehden mukaan naapurikunnat näyttivät vetävän puoleensa uudet
asukkaat Toijalan sijaan. Sosialidemokraatit vaativat, että kaupungissa olisi panostettu enemmän
viihtyvyysinvestointeihin, koska niitä pidettiin tärkeinä kaupungin vetovoiman kannalta.731
Toijalan Työväenyhdistys seurasi valtakunnallista SDP:n 1980-luvun alussa käynnistämää kaupunkiuudistuskampanjaa, jonka tavoitteena kaupunkien kehittäminen ja niiden viihtyisyyden lisäämi-

725

Sos.dem. valtuustoryhmän tk 1980. TTY. AKA; Toijalan kaupunginvaltuuston kokouksen ptk 18.6.1980, 2.9.1980.
AKA.
726
Toijalan kaupunginvaltuuston kokouksen ptk 21.11.1984. AKA.
727
Toijalan kaupunginvaltuuston kokouksen ptk 19.12.1984. AKA.
728
Vaalidemari, Toijalan Työväenyhdistyksen vaalitiedote 1/1984.
729
TTY:n kevätkokouksen ptk 24.2.1980, liite, Toijalan sosialidemokraattien kunnallispoliittinen ohjelma 1980. TTY.
AKA.
730
Toijalan Seutu 4.12.1987.
731
Toijalan Demari 3/1988, 2, Väinö Piiparinen, Kehittyykö Toijala.

102

nen. Kampanjan aikana haluttiin edistää paikallista keskustelua ja aloitteellisuutta.732 Toijalan Työväenyhdistyksen kunnallispoliittisissa ohjelmissa nousivat ympäristön viihtyisyyteen liittyvät asiat
tärkeälle sijalle. Kunnallispoliittisissa tavoitteissa korostettiin asuinympäristön merkitystä viihtyisyyden kokemisessa. Työväenyhdistyksen mielestä virkistys- ja harrastusmahdollisuuksille sekä
esteettisille näkökohdille oli laitettava entistä suurempi paino paikallisessa kehittämisessä. Työväenyhdistys nosti esiin kysymyksen elämisen laadusta, jonka keskeisenä osana oli ”lähiympäristön
luonto ja sen saaminen vapaa-aika- ja harrastustoimintaan.” Työväenyhdistyksessä pohdittiin mahdollisuuksia lisätä Toijalassa sellaisia tehtäviä, jotka eivät olleet kunnille lakisääteisiä. Sosialidemokraatit katsoivat, että kaupunki ei ollut varustautunut tarpeeksi vastaamaan vaatimuksiin, joita vapaa-aikaansa panostaneet kaupunkilaiset esittivät.733
Vaikka kuntien tehtävärakenne oli hyvin säännössidonnainen, siihen kuului myös monia vapaaehtoisia tehtäviä. Vapaaehtoisia tehtäviä toteutettiin paikallisten tarpeiden ja poliittisten valintojen
pohjalta. Toisaalta velvoitteet lisääntyivät.734 Kunnallinen liikuntatoimi tuli lakisääteiseksi vuonna
1979, ja kulttuuritoimintalaki tuli voimaan vuonna 1981.735 Ennen lakeja ja niiden mukanaan tuomaa lisärahoitusta kuntien järjestämä vapaa-ajan toiminta oli melko rajoitettua.736
Kiistakysymyksenä Toijalassa oli ollut esillä, kuinka laaja kaupungin vastuun tuli olla. Mitkä olivat
ydintehtävät ja mitkä alueet eivät kuuluneet verovaroin rahoitettavaksi? Poliittiset rintamat olivat
olleet jo pitkään eri linjoilla muun muassa siitä, tuliko kaupungin omistukseen hankkia virkistysalueita. Sosialidemokraattien kannalta oikeistopuolueet, joka ajoivat yksilön vastuun vahvistamista,
”eivät useinkaan ole valmiita uhrauksiin, joilla edistetään joukkojen ja ryhmien tarpeita”.737 Työväenyhdistyksen mukaan ”yleisten virkistysalueiden sosiaalinen ja yhteiskunnallinen merkitys tasaarvoisuuden lisääjänä oli oivallettu puolueemme piirissä jo kymmeniä vuosia sitten”. Työväenyhdistyksen piirissä katsottiin kysymystä ideologisesti ja historiallisesti ja huomautettiin, että aiemmin
ei ollut ”työmiehillä eikä heidän lapsillaan asiaa mennä” sittemmin kaupungin hankkimille virkistysalueille. Sosialidemokraatit näkivät, että ”yksityismaaomistuksen pyhyyden” suojaaminen oli
ollut esteenä yhteisten virkistysalueiden käyttöönottamiselle.738
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Keskustelun myötä Toijalassa oli kehitetty virkistysalueita sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluja.739
Isoin investointi oli 1990-luvun alussa rakennettu monitoimihalli. Valtuusto kannatti yksimielisesti
hanketta, vaikka puheenvuoroissa todettiin huoli mittavasta investointiohjelmasta.740
8 Palveluyhteiskunnan huipulta lamaan – sosialidemokraatit uuden edessä
8.1 Puolen pennin taistelut Toijalassa
Toijalassa 1970-luvun alku oli ollut suotuisan kehityksen aikaa teollisuustoiminnan nousun, uusien
työpaikkojen avautumisen, väkiluvun kasvun ja kasvaneiden verotuottojen ansiosta. Kuntatalous oli
kuitenkin riippuvainen yleisestä taloudellisesta kehityksestä, eikä alati kasvaneiden menojen kanssa
ollut helppo kohdata taantuman vuosia 1970-luvun loppupuolella tai valtiovallan entisestään lisääntyviä velvoitteita palvelujen järjestämisestä 1980-luvun alkupuolella.
Toijalassa sosialidemokraatit määrittelivät 1970-luvun lamavuosien taloudenpidon periaatteet seuraavasti: Tingittiin, mistä irti saatiin, mutta väkeä ei lomautettu eikä irtisanottu. Palvelutaso säilytettiin, ja supistukset tehtiin niin, että toiminnalle ei koitunut oleellista haittaa. Tehtävät hoidettiin
kunnolla, mutta uutta oli vaikea luvata. Sosialidemokraattien mielestä taloudellinen ajattelu oli iskostettava kaikkiin kaupungin toimintoihin. Sosialidemokraatit totesivat myös, että pidemmällä
tähtäyksellä oli etsittävä keinoja, joiden avulla olisi houkuteltu Toijalaan uusia asukkaita eli lisää
verotuloja kaupungin kassaan.741 Konkreettisina keinoina talouden tasapainottamiseen Toijalassa
omaksuttiin muun muassa investointien toteuttamisaikataulun pidentäminen, toimintojen rationalisointi, tavoite maksujen jälkeenjääneisyyden estämisestä ja lainoituksen käyttö.742 Taloudellisten
olosuhteiden kiristymisestä huolimatta Toijala selviytyi melko hyvin lamavuosista, sillä palvelujen
tasosta ei tarvinnut tinkiä oleellisesti, vaan suunnitelmat niiden kehittämisestä etenivät koko ajan.
Sosialidemokraattien mukaan Toijalan taloudellista todellisuutta kuitenkin oli, että ”pienenä kaupunkina emme voi jakaa runsautta, mutta voimme tasata niukkuutta”.743 Sosialidemokraattien valtuustoryhmä totesi, että taloudelliset haasteet olivat ajankohtaisia kaikissa kunnissa ja ne uhkasivat
tasapainoista taloudellista kehitystä.744 Toijalan kaupungin talous olisi tarvinnut sosialidemokraattien mielestä lisätukea, sillä ”jo yksistään valtion taholtakin asetetaan kunnille kaikenlaisia rahaa vieviä velvoitteita, kuten jätevesien puhdistaminen ja terveyshuolto, jotka tietysti ovat ihmiskunnalle
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välttämättömiä”.745 Varsinkin 1980-luvulla työväenyhdistyksessä vieritettiin syytä kunnallisverotuksen kiristymisestä valtiolle, joka toteutti jatkuvasti ”yksipuolisia toimia kunnallistalouden taloudellisen aseman heikentämiseksi”. Valtionosuuksien leikkauksien seurauksena kuntien oli hankittava lisää tuloja muilla keinoin, ja työväenyhdistyksen mukaan kunnallisverojen kiristyminen rasitti
erityisesti pienituloisia.746
Koulutus, terveydenhuolto sekä sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut muodostivat kuntien menoista suurimman osan, 1970-luvulla lähes 80 prosenttia. Vaikka valtionosuuksien merkitys nousi jatkuvasti,
kuntien tärkein rahoituslähde oli kunnallisveron tuotto. Kuntien keskimääräinen veroäyri vuonna
1970 oli 13,95 penniä ja viisi vuotta myöhemmin yli 15 penniä.747 Toijalassa veroäyrin hinta vakiinnutettiin veronkorotusten jälkeen 1970-luvulla 16 penniin.748 Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä päätyi jälleen 1980-luvun alussa siihen, että vain veroäyrin korotus turvasi Toijalan palvelutason ja esti taloudellisen umpikujan.749 Vuonna 1983 päätettiin veroprosentiksi 17,0. Sosialidemokraatit arvelivat, että puolen pennin korotuksetkaan eivät antaneet riittävästi pelivaraa kaupungin
talouteen. Sosialidemokraattien mielestä kaupungin velkataakan kasvattaminen jatkuvasti ei olisi
ollut kestävä vaihtoehto, koska kaupungin menot olivat nousseet pysyvästi.750 Lakisääteisten tehtävien lisääntyminen oli merkinnyt myös Toijalassa sitä, että verovaroista yhä pienempi osa voitiin
ohjata investointeihin, joten ne oli jouduttu rahoittamaan entistä enemmän velkarahan turvin. Toijalassa velkamäärä oli aiemmin pysynyt keskiarvon alapuolella. Investoinnit kasvattivat menoja edelleen toimintojen ja varsinkin palkkamenojen lisääntymisen seurauksena.751
Sosialidemokraatit katsoivat enemmistöasemansa tuoneen vastuun ohjata Toijalan taloutta ja pitää
menot kurissa.752 Sosialidemokraattien mielestä taloudenpidossa oli ensisijaista huolehtia menojen
lisäysten seurauksista. 753 Sosialidemokraattien mielestä oli tärkeintä, että kaupunki vastasi velvoitteistaan ja pyrki parantamaan palvelujaan. Vaikka uudistusten toteuttaminen rasitti kaupungin taloutta, sosialidemokraatit ilmaisivat tyytyväisyytensä siihen, että kaupunkia voitiin kehittää kunnallispoliittisen päätöksenteon kautta.754 Sosialidemokraatit totesivat, että veronkorotukset olivat vält-
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tämättömiä päätöksiä, vaikka ”veroäyrin hinnan nousu riipaisee aina palkansaajia ja on meidän jokaisen pussista pois…”755
Toijalassa poliittisten ryhmien välillä kiisteltiin monesti puolista penneistä, koska veronkorotukset
eivät olleet poliittisille ryhmille helppoja päätöksiä.756 Sosialidemokraattien mukaan ”nämä meidän
porvarit yrittävät henkeen ja vereen estää veroäyrin hinnan korottamista ja seuraavassa hetkessä
ovat valmiita vaatimaan kauppalalta lisää palveluja”. Sosialidemokraatit olivat sillä kannalla, että
veroasteen kohoaminen ei olisi ollut estettävissä ilman kaupungin kehittämisen pysäyttämistä.757
Toisinaan kipinät saattoivat siis leimahdella poliittisten ryhmien välillä keskustelussa talouskysymyksistä. Yksimielisyyteen pääseminen ei ollut itsestään selvää poliittisesti jakautuneessa kaupungissa. Sosialidemokraateilla oli keskeiset asemat päätöksenteossa ja mahdollisuus määritellä puitteet
taloudenpidolle. Kaikki ryhmät kuitenkin osallistuivat päätöksentekoon ja yhteisymmärrystä etsittiin neuvotteluissa jo määräenemmistösäännösten vuoksi. Talousarvion määrärahojen jakamisesta
saattoi syntyä ryhmien välillä erimielisyyksiä, joita purettiin ennen valtuustokäsittelyä. Yleensä
raameista päästiin sopuun, mutta toisinaan sosialidemokraattien näkökulmasta porvariryhmä lipesi
sovusta, kun se vaati esitysten palauttamista uudelleen käsiteltäväksi.758 Toijalan kaupunginvaltuusto oli taipunut hyväksymään talousarviot 1970-luvun taantuman aikana sosialidemokraattien valtuustoryhmän mukaan ”erittäin yksimielisesti”. Lama saneli taloudenpitoa, eikä politikoinnille jäänyt paljon tilaa.759 Samoin todettiin taas 1980-luvulla, kun talousarvioissa oli vähän sellaisia kohtia,
joihin voitiin puuttua. Poliittisissa ryhmissä yleensä hyväksyttiin, että tiukat taloudelliset puitteet
eivät antaneet tilaa sooloilulle.760 Poliittiset ryhmät olivat toisaalta melko yksimielisiä kaupungin
kehittämisen tarpeista, ja päätöksiin sitouduttiin lopulta laajasti.761
Hämeen lääninhallituksen tutkimuksessa läänin kuntien taloudellisesta tilasta 1980-luvun lopulla
Toijala sijoittui keskivaiheille. Kunnallistalouden tilannetutkimuksessa huomioitiin veroäyrimäärä
asukasta kohti, veroäyrin hinta, lainanhoitokustannukset, kassavarat ja talletukset sekä terveydenhuollon ja sosiaali- ja sivistystoimen nettomenot.762 Alkuvuosikymmenen investointisuman jälkeen
1980-luvun loppupuoliskolla Toijalan rahkeet eivät riittäneet suurten hankkeiden toteuttamiseen.
Isoin taloudellinen haaste oli kuntien yhteistyössä toteutettu VaToLe-projekti vedenhankinnan jär755
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jestämiseksi. Merkittävät rakennushankkeet, kuten neljäs päiväkoti ja monitoimihalli sekä koulujen
perusparannukset, siirrettiin toteutettavaksi 1990-luvun alussa.763 Toijalan kaupunginvaltuustossa
pohdittiin tasokkaiden palveluiden ylläpitämisen vaatineen paljon rahaa, kun kaupungin taloudellinen liikkumavara jatkoi väistämättä kaventumistaan.764
Kaikesta huolimatta taloudellinen tilanteen todettiin olleen Toijalassa varsin hyvin hallinnassa
1990-luvulle siirryttäessä.765 Veroäyrin korottamiseen oli edelleen paineita. Vasemmistoryhmät
totesivat, että väestömäärän ja veroäyrin pysyessä ennallaan jouduttiin hankkeiden rahoituksen järjestämisestä keskustelemaan. Mahdollinen veroäyrin hinnan korottaminen tuli vasemmistoryhmän
mielestä toteuttaa kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun luottamushenkilöillä oli näyttöä siitä, että
korotetulla veroäyrin hinnalla oli jo tarjolla joitakin uusia palveluja kuntalaisille eli hankkeita oli jo
toteutumassa.766
8.2 Eksyttiinkö valtionapu- ja suunnitteluvelvoiteviidakkoon?
Kunnissa oli jatkuvasti kiihtynyt keskustelu yhä kasvaneista vaatimuksista, joiden perässä tulot eivät pysyneet. Toijalassa sosialidemokraatit olivat keskustelleet selviytymisestä kireiden kuntataloudellisten olosuhteiden asettamista rajoituksista kuntien kehitykselle ja kuntien suhteesta valtioon.
Kuntien ja valtion välejä painaa ikuisuuskysymys taloudellisesta tuesta.767 Valtio oli alkanut tukea
kuntia aiempaa enemmän, kun kuntia velvoitettiin lainsäädännön kautta laajentamaan palveluja.
Riittikö se? Toijalassa sosialidemokraatit kaipasivat yleensä lisää rahaa vastapainoksi jatkuvasti
lisääntyville velvollisuuksille, koska kaupungin kehittämisellä oli hintansa. Samoja haasteita pohdittiin muissakin kunnissa.
Valtionapujärjestelmän perustana oli kantokykyluokitus, ja sen merkitys kuntien valtionosuuksien
ohjaajana kasvoi jatkuvasti.768 Vuonna 1967 säädetyllä kuntien luokituslailla tähdättiin kuntien välisten taloudellisten erojen tasoittamiseen. Luokituksessa kuntien taloudellinen kantokyky määriteltiin kuntien keskinäiseen vertailuun perustuen.769 Kunnille annetun valtionavun lisääntyminen merkitsi valtion taloudellisen ohjauksen kasvua.770 Kiihtyvässä tahdissa kuntien tehtäviä lisännyt lain-
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säädäntö loi 1970-luvun alkuun mennessä varsinaisen valtionapuviidakon.771 Talouskasvun turvin
tuettiin 1960–1970-luvuilla järjestelmällisesti sosiaalipalvelujen tarjonnan kasvattamista valtionapujen kautta.772 Silti huomattava osa peruskuntien tehtävistä aiheutuneista kustannuksista jäi valtionavun ulkopuolelle. Valtionavut kohdistettiin erityisesti terveydenhoidon ja opetustoimen kehittämiseen.773 Näissä merkittävissä uudistuksissa kuntien itsenäiset päätösvaltuudet jäivät melko rajoitetuiksi. Suurin osa kuntien resursseista meni lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.774
Toijalan Työväenyhdistyksen mielestä kantokykyluokituksella olisi pitänyt tukea, ei rangaista palvelujaan kehittäviä kuntia. Valtionavut eivät välttämättä pysyneet nousseiden kustannusten perässä.
Työväenyhdistys halusi valtion kohdistavan tukea nimenomaan niille kunnille, jotka jatkuvasti kehittivät palvelujaan. Työväenyhdistyksessä haluttiin tarkastella valtionapujen myöntämisperusteita
vahvemmin muillakin perusteilla kuin kunnan köyhyydellä ja kehittymättömyydellä.775 Myös
SDP:n kunnallispoliittisessa ohjelmassa 1970-luvun lopulla todettiin, että kuntien toimintaa ei olisi
pitänyt rakentaa valtion tuen varaan. Ohjelmassa vastustettiin valtion yleisten rahoitusavustuksien
antamista kunnille, joilla ei ollut elinmahdollisuuksia omasta takaa.776
Kuntien toimintaympäristössä oli 1970-luvun puoliväliin mennessä tapahtunut kolme merkittävää
murrosta: nopea kaupungistuminen, uudet lakisääteiset tehtävät sekä poliittisten puolueiden vahvistuminen ja valtapeli myös kunnallisella tasolla. Vuoden 1976 kuntalakiuudistus lisäsi luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuuksia kunnan hallinnossa. Työnjako politiikan ja hallinnon välillä
tehtiin selväksi, kun kunnanjohtajat menettivät hallituksen johtopaikan ja äänioikeuden.777 Uusi
kuntalaki yhtenäisti kuntahallintoa, sillä se saattoi kuntien hallinnon pakollisine lautakuntineen ja
virkoineen samaan kaavaan. Lain henkeen kuului keskeisesti se, että kaikille kansalaisille oli turvattava yhdenmukaiset julkaiset palvelut.778 Valtiovallan omaksumana tavoitteena oli, että jokaisella
kansalaisella asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta olisi samanlaiset mahdollisuudet käyttää
tiettyjä laissa määriteltyjä peruspalveluja.779
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Keskustelu valtionvalvonnan vähentämisestä ja kuntien itsehallinnon vahvistamisesta lisääntyi
1970-luvulla.780 Eri lakeihin sisältyneitä valtionapusäädöksiä koottiin sektorikohtaisiksi kokonaisuuksiksi. Kunnat saivat lisää vapautta suunnitella menoja tietyn sektorin sisällä, mutta toisaalta
luotiin entistä pidemmälle meneviä kontrollijärjestelmiä palvelujen tasapainoisen kehittämisen takaamiseksi.781
Kunnallishallinnon nopea kasvu loi perusteet lakiin kirjatulle kuntasuunnittelulle, jonka päätehtävänä osoittaa resurssien tehokas jako eri toimintoihin. Kuntasuunnittelun vakiintuminen tapahtui selvässä kasvun ilmapiirissä, kun kunnissa kehitettiin palveluja ripeästi.782 Kuntien oli laadittava viisi
vuotta kattava kuntasuunnitelma, jossa oli määriteltävä tavoitteet kunnan toimintojen kehittämisestä
sekä hallinnon ja talouden järjestämistä.783 Toijalassa kuntasuunnitelman pohjana olivat toimintasuunnitelmat ja -ohjelmat, joita oli laadittu jo 1960-luvulta alkaen. Kuntasuunnittelu sai lisää painoarvoa, kun siihen nivoutuivat osaksi sosiaali- ja terveysasiat.784 Suunnittelujärjestelmän turvin pyrittiin hallitsemaan kuntien monimutkaistunutta ja laajentunutta toimintaa. Samalla se merkitsi valtion
ohjaavan roolin korostumista.785 Lakisääteisten suunnitteluvelvoitteiden periaatteena oli, että valtionapuja voitiin myöntää vain suunnitelmissa vahvistettujen toimintojen menoihin.786
Kunnat olivat saaneet lisää vastuuta ja arvostusta palveluiden tarjoajana, mutta kääntöpuolella oli
kuntien valinnanvapauksien kaventuminen.787 Valtionapujen vuoksi kuntien oli suostuttava itsenäistä liikkumavaraa rajoittaviin ehtoihin. Kunnat totesivat valtionapusäännösten myös vaikeuttaneen
kuntasuunnittelua, sillä niitä muokattiin usein.788
Kuntien kykyyn tai haluun järjestää kehittyvä palvelutuotanto valtion suunnittelemalla tavalla ei
luotettu. Vuonna 1968 uudelleen perustetun keskusviraston, sosiaalihallituksen, myötä kuntien toiminnan valvonta oli lisääntynyt merkittävästi. Sosiaalihallituksen tehtävänä oli luoda yksityiskohtainen normisto, jonka pohjalta kunnat hoitivat sosiaalihuollon tehtäviä.789 Keskusvirastojen valtaa
hajautettiin 1970-luvulla. Lääninhallituksesta tuli tärkein valvoja ja kuntien sosiaalipalvelutuotantoa valtion suunnitelmien mukaiseksi ohjannut elin. Lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto
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ratkaisi, noudattivatko kunnan laatimat koko sosiaali- ja terveydenhuollon kattavat viisivuotissuunnitelmat keskusviraston ja ministeriön kokonaissuunnitelmaa. Valtakunnalliset viisivuotissuunnitelmat sisälsivät yleisten tavoitteiden lisäksi yksityiskohtaisia velvoitteita kunnille. Jos kunnan
suunnitelma poikkesi valtion asettamista tavoitteista, se voitiin jättää vahvistamatta ja kunta saattoi
menettää valtionavun.790
Vaikka uudistuksia vietiin läpi keskusjohtoisesti ja normien mukaan, ei kuntien voi sanoa olleen
pelkästään käskyjen toteuttajia. Ilman kuntien myötävaikutusta palvelujen rakentaminen ei olisi
onnistunut. Suuri osa hyvinvointipalveluista syntyi vastauksena paikallisiin tarpeisiin. Paikalliset
olosuhteet ja päätöksenteko ovat omalta osaltaan ohjanneet hyvinvointivaltion kehitystä. Käytännön
tasolla kunnilla oli vaikutusvaltaa, ja toisaalta niillä oli yhteydet valtion suuntaan.791
8.3 Kasvulle rajat – velvoitteet lisääntyivät, voimavarat vähentyivät
Punamultayhteistyö ja Ruotsin esimerkin seuraaminen olivat muuttaneet ratkaisevasti hyvinvointipolitiikan suuntaa Suomessa. Silti vasta 1980-luvulle tultaessa Suomessa oltiin etuuksien tason ja
palvelujen määrän suhteen muiden pohjoismaiden tasolla. Silloin suomalaiset itse alkoivat nimittää
maataan hyvinvointivaltioksi. Hyvinvointivaltio oli vahvimmillaan, ja perusrakenteita täydennettiin
monin tavoin. Rahallisten etuisuuksien taso nousi, palvelujen käyttö moninkertaistui ja ne työllistivät entistä enemmän työntekijöitä.792 Poiketen yleisestä kehityksestä muissa Länsi-Euroopan maissa
Suomessa jatkettiin taloudellisen kasvun turvin sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujen täydentämistä 1980-luvun lopulle saakka. Julkisten menojen kasvua oli pyritty hillitsemään taantuman takia jo
1970-luvun lopulla, mutta vaihe jäi väliaikaiseksi.793 Suomessa sosiaalipolitiikan kehittäminen jatkui lähes keskeytyksettä 1950-luvun alusta 1990-luvun alkuun. Nopeimmin menot olivat kasvaneet
vuosina 1965–1976.794
Kuntien ja kuntainliittojen menojen osuus maan bruttokansantuotteesta kaksinkertaistui vuosien
1960–1980 aikana reiluun kymmeneen prosenttiin ja kuntasektorin osuus koko julkisen sektorin
BKT-osuudesta 59 prosentista 68 prosenttiin.795 Kuntainliittomenojen voimakas kasvu etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla oli omalta osaltaan lisännyt kunnissa taloudellisten rajojen ahtautta.796
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Terveyskeskus toimintoineen hallitsi Toijalan taloutta 1980-luvun alussa, minkä vuoksi monilla
sektoreilla, kuten koulutoimessa ja sosiaalitoimessa kehitystä oli jouduttu hidastamaan ja osin pysähdyttämään.797 Terveydenhuollon osalta menot olivat nousseet Toijalassa 1980-luvulla lähes 800
prosenttia 1970-luvun tasosta. Toisaalta seuraavaksi kehittämisvaatimukset asettivat menojen painopistettä sosiaalipalveluihin.798 Sosiaalitoimen kehittäminen nousi keskeiseksi, kun vuonna 1984
astui voimaan lukuisia uusia sosiaalihuollon järjestämiseen vaikuttaneita lakeja. VALTAVAlainsäädäntöön kuuluivat laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta sekä
sosiaalihuoltolaki. Kunnallinen sosiaalitoimi oli laajentunut huomattavasti verrattuna vanhaan köyhäinhoidon aikaan. Sosiaalihuoltolain tavoitteena oli edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Lain mukaan kunnan järjestettäviksi
palveluiksi tulivat sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelut, asumispalvelut, laitoshuolto
ja perhehoito sekä toimeentulotuen myöntäminen. Lisäksi säädettiin uusi lastensuojelulaki.799 Toijalassa toimeentulotuen saajien määrän kasvu noudatteli valtakunnallista kehitystä. Kuntien myöntäessä toimeentulotukea näkyivät puutteet työttömyysturvassa ja sairausajan päivärahoissa. 800 Järjestelmää täydennettiinkin työttömyys- ja sairauspäivärahojen korotuksilla, työllisyyslailla ja palveluverkoston laajentamisella.801
VALTAVA-uudistus toi merkittävästi lisää valtionosuuksia sosiaalitoimelle, mutta toisaalta terveydenhuollon valtionosuuksia vähennettiin.802 Valtioapujärjestelmän uudistuksen myötä kaikki kunnallisten sosiaalipalvelujen ja perusterveydenhuollon toimintojen valtionosuudet tulivat samankaltaisiksi. Sosiaalipalvelujen rahoitus pääsi näin samanarvoiseksi kansanterveystyön rinnalle kunnan
järjestämänä hyvinvointipalveluna.803 Toijalan sosiaalijohtajan Pentti Keskisen mukaan uudistuksen
toteuttaminen merkitsi samaa kuin kansanterveyslaki terveydenhuollolle. Toisaalta uudistuksen
myötä valtion määräysvalta laajentui edelleen kuntien itsenäisen päätösvallan kustannuksella. Kunnissa kasvavan valtionavun odotettiin antavan tuntuvan sysäyksen sosiaalitoimen kehittämiselle.
Kunnilla ei ollut aiemmin juuri varaa uusiin virkoihin sosiaalipuolelle, mutta ”lähes 50 prosentin
valtionapu muuttaa tilanteen jo toiseksi”.804
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Virkoihin saadut valtionavut vaikuttivat keskeisesti siihen, mitä virkoja Toijalan kaupungille perustettiin. Toijalassa käytiin usein vilkkaita ja voimakkaita mielipiteitä sisältäneitä keskusteluja myös
virkapaketeista, joissa sovittiin muun muassa uusien virkojen ja toimien perustamisista ja muutoksista. Valtuustoryhmillä oli omia tavoitteitaan, jotka oli sovitettava yhteen taloudellisten resurssien
ja muiden ryhmien vaatimusten kanssa.805
Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen oli kannustettu, toisaalta kuntien ja valtion laatimissa järjestelyasiakirjoissa oli pyritty hillitsemään julkisen talouden menojen kasvua ja verotuksen kiristymistä. Kuntien ja valtion sopimuksissa määriteltiin suositukset kuntien menojen ja henkilöstömäärän kasvulle. Rajoissa pysyttiin kohtuullisesti, mutta ylityksiäkin tapahtui.806 Toijalassa
pyrittiin siihen, että henkilölisäykset noudattelivat pääpiirteissään suosituksia.807 Sosialidemokraattiset päättäjät olivat olleet sillä kannalla 1970-luvun lopun taantumavuosina, että Toijalassa oli pidettävä tiukka linja virkojen perustamisten osalta.808 Palveluja kuitenkin laajennettiin 1980-luvulla
jälleen voimakkaasti, mikä tiesi henkilöstömäärän kasvua.
Kuntien ja valtion välisille sopimuksille annettiin entistä suurempi paino 1980-luvun lopulla. Valtion linja tiukentui ja kuntia ja kuntainliittoja velvoitettiin hidastamaan henkilöstön lisäämistä ja
palkkamenojen kasvua olennaisesti siitä, mihin oli totuttu. Valtionapupolitiikan muutoksen enteet
nähtiin ilmassa.809 Toijalassa yritettiin sopeutua kasvun rajoittamiseen. Esimerkiksi vuonna 1987
hallintokunnat olivat ehdottaneet 19 uuden viran perustamista, mutta valtuusto hyväksyi niistä neljä.
Sosialidemokraattien valtuustoryhmä valitti sitä, että verotuloja ei kertynyt riittävästi uusien virkojen jatkuvaa perustamista ja ylläpitämistä varten.810 Toijalassa toteutettiin 1990-luvun alkupuolella
merkittäviä investointeja ja siten laajennettiin palveluja. Neljännen päiväkodin valmistuminen oli
suurin menojen lisääjä. Sosialidemokraattien mielestä välttämättömät virat oli perustettava, mutta
toisaalta kulujen kasvattamiseen oli suhtauduttava kriittisesti. Palkkakustannukset kattoivat lähes
puolet talousarviosta, joten sosialidemokraattien valtuustoryhmän mielestä uusien virkojen ja toimien tarkoituksenmukaisuutta oli arvioitava niin, lisättiinkö niillä kuntalaisten palveluja oleellisesti.811
Kaupungin politiikkana oli 1990-luvun alussa, että henkilöstöä pyrittiin vähitellen vähentämään.
Todettiin, että uusia työntekijöitä voitiin palkata vain pakollisiin, valtiovallan velvoitteiden vaatimiin kohteisiin, lähinnä päivähoitoon ja vanhustenhoitoon.812
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Varsinkin 1980-luvun lopulla kuntien toiveet alkoivat ylittää valtion sosiaalipalveluihin varaamat
resurssit. Valtion ja kuntien väliset ristiriidat palvelujen rahoittamisesta ja ylläpitämisestä alkoivat
entisestään syventyä. Menoperusteinen valtionapujärjestelmä oli rohkaissut kuntia lisäämään jatkuvasti palvelutuotantoa. Vahvasti hyvinvointipalvelujen kehittämistä edesauttanut valtio alkoi painaa
jarrua. Kunnat olivat vähitellen joutumassa tilanteeseen, jossa hyvinvointipalvelujen laajentamisvaihe oli ohi.813 Kunnallishallintoon kohdistuneet tehokkuus- ja tuottavuusvaatimukset muuttivat
kuntien toimintaympäristöä. Toijalassa nähtiin edessä kunnallistalouden heikkeneminen edelleen,
veron korotukset ja palvelujen supistukset.814
8.4 Hyvinvointivaltio valmiina – mitä sitten?
Sosiaalipoliittiset tavoitteet oli lähestulkoon saavutettu pohjoismaissa 1970-luvun aikana, ja pohjoismaiden hyvinvointitaso oli maailman kärkeä. Erityisesti Ruotsia pidettiin mallimaana, jossa tuloerot ja yhteiskunnallinen eriarvoisuus oli saatu vähäisiksi.815 Toisaalta hyvinvointiyhteiskuntaa
vastaan esitetty kritiikki oli alkanut kasvaa. Sosiaalipoliittisen turvajärjestelmien ylläpito vaikeutui
1980-luvulla, kun niiden rahoitus- ja osin kannatusperustakin järkkyi. Julkisten menojen kansantuoteosuus kääntyi yleisesti laskuun Euroopassa.816 Laajan sosiaaliturvajärjestelmän arvosteltiin
passivoineen ihmisiä ja merkinneen yhteiskunnan varojen tuottamatonta sijoitusta. Korkea verotus
herätti entistä vahvempaa vastustusta. Yhteiskunnallinen rakennemuutos ja taloudelliset taantumat
osoittivat pohjoismaiden sosialidemokraateille, että perinteinen hyvinvointivaltioaate ei kantanut
jälkiteollisessa yhteiskunnassa samalla tavoin kuten ennen.817
Myös Toijalan Työväenyhdistyksen veteraanijäsen Veikko Salonen oli protestoinut jo 1970-luvulla
valtion liiallista holhousasennetta vastaan: ”yhteiskunta ottaa suuren osan kansalaisen palkasta ja
tämä joutuu nöyränä pyytelemään sitä luukulta toiselle kulkemalla. Yhteiskunta määrää liikaa, miten kansalainen rahansa käyttää.” Salosen mielestä hänen sukupolvensa oli joutunut maksutaakan
rasittamaksi jo sodan aiheuttamista kustannuksista lähtien ja sitten tulivat maksettaviksi kouluuudistus ja kansanterveyslaki.818 Suomessa kritiikki oli yleensä vaimentunut voimakkaimpien kasvun vuosien aikana tiiviissä investointitahdissa ja menojen lisäämisessä.
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Sosialidemokraatit olivat tyytyväisiä 1980-luvulla tuloksiin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Toisaalta tyytymättömyyttä herätti päätöksentekoa vaivannut jakopolitiikan perinne, jossa päättävät osapuolet sopivat eduista kannattajajoukoilleen. Ongelmia alkoi ilmetä, kun taloudellinen kasvu pysähtyi. Jatkuvan taloudellisen kasvun aikana oli sosialidemokraattien mukaan syntynyt käsitys, jonka mukaan valtiolla olisi ollut pohjaton säkki etujen jakamiseksi eri väestöryhmille.819 Myös
Suomessa julkisten menojen nopeaa kasvua alettiin tarkastella vähitellen yhä kriittisemmin ja pohtia
julkisten palvelujen tulevaisuutta taloudellisten puitteiden muutosten myötä.820
Varjopuolista huolimatta SDP seisoi edelleen hyvinvointivaltion takana ja katsoi, että yhteiskunnassa oli poliittista tahtoa kunnallisen palvelutuotannon kehittämiseen. SDP:ssä todettiin, että lisääntyneen hyvinvoinnin seurauksena järjestelmän puutteilta suljettiin helposti silmät.821 Puolueen ohjelmissa nostettiin edelleen esiin tavoite erityisesti heikommassa asemassa olevien kuntalaisten sosiaaliturvan parantamisesta. Terveydenhoidossa sosialidemokraatit halusivat siirtää painopisteen terveyden edistämiseen ja palvelujen määrällisten puutteiden poistamiseen. Järjestelmää uhkaavina
tekijöinä nähtiin yksityistäminen ja supistukset.822
Myös Toijalan Työväenyhdistyksessä vastustettiin kunnallisten palvelujen yksityistämiskehitystä ja
erityisesti terveydenhoidon ja sosiaalitoimen palvelujen yksityistämistä pidettiin sosialidemokratian
aatteen vastaisena. Työväenyhdistyksessä keskusteltiin asenteiden muutoksesta ja uudenlaisen yhteiskuntapoliittisen ilmapiirin enteistä. Työväenyhdistyksessä moitittiin sitä, että ilmaisille palveluille ei osattu enää antaa niille kuuluvaa arvoa, esimerkiksi ilmaisista terveyskeskuspalveluista,
peruskoulusta ja kouluruokailusta oli tullut itsestäänselvyyksiä. Kunnallisia palveluja arvosteltiin ja
tyytymättömyyden lisääntyessä ihmiset kääntyivät helposti yksityisten palvelujen puoleen. Työväenyhdistys halusi, että kuntien tuottamat palvelut oli säilytettävä jatkossa kilpailukykyisinä yksityisiin nähden.823
Vastauksena haasteisiin SDP julkisti vuonna 1988 kunnallispoliittisen ohjelman ”kohti palvelukuntaa”. Toijalan Työväenyhdistyksessä ohjelman teemoja pidettiin hyvinä.824 Ohjelmassa asetettiin
tulevaisuuden tavoitteeksi palvelukunta, joka antaisi jokaiselle kuntalaiselle yhteisesti määritellyt
korkeatasoiset peruspalvelut. SDP:n määrittelemässä palvelukunnassa palvelut toteutettiin käyttäji819
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en tarpeiden perusteella.825 Sosialidemokraatit kääntyivät sille kannalle, että kunnallisten palvelujen
kehittäminen ei voinut tapahtua resurssien lisäyksellä vaan ensisijaisesti niiden uudelleen suuntaamisella.826 Muutosta heijastelivat mielipiteet, joiden mukaan kuntatalouden ongelmiin ratkaisuna ei
ollut verotuksen jatkuva kiristyminen eikä valtionosuuksien kasvattaminen. Tiukan linjan vetäjien
mukaan menoja lisättäessä tarveharkintaa oli tiukennettava, ja maksupolitiikkaa oli tehostettava.
Kuntien hallintoa vaadittiin rationalisoitavaksi ja valtionapujärjestelmää yksinkertaistettavaksi.827
Kunnat puolestaan muistuttivat, että menot olivat olleet lakisääteisiä joten kunnilla oli vähäiset
mahdollisuudet vaikuttaa menojen kasvuun.828
8.5 Kasvoiko kuntien vaikutusvalta normien purkamisen myötä?
1980-luvun alussa köyhimpien kuntien valtionapujen osuus kunnan kaikista tuloista oli keskimäärin
35 prosenttia, kun kymmenenteen kantokykyluokkaan kuuluneiden kuntien vastaava osuus oli alle
kymmenen prosenttia.829 Toijala sijoittui luokituksen keskivaiheille. Kuudes kantokykyluokka oikeutti muun muassa 51 prosentin valtionapuun terveydenhuollossa.830 Toijala haki kantokykyluokan alentamista. Perusteena oli se, että luokassaan Toijalalla oli korkein veroprosentti ja pienin verokertymä asukasta kohden. Toijala pääsi 1980-luvun puolivälissä viidenteen kantokykyluokkaan,
mikä tiesi parin miljoonan markan lisätuloja vuodessa. Kantokykyluokan lasku toi helpotusta välttämättömien menojen rahoitukseen, mutta sen turvin ei voitu juuri ryhtyä toimintojen laajentamiseen.831
Valtionosuusjärjestelmää ja valtionapujen määräytymisperusteita pidettiin kunnissa epäoikeudenmukaisina. Vuoden 1967 kantokykyluokituslain puutteellisuuksien vuoksi valtionosuuksien perusteita määriteltiin uudelleen 1980-luvulla. Tavoitteena oli ollut tasata kuntien erilaisia taloudellisia
lähtökohtia,832 mutta kunnissa kysyttiin edelleen, toteutuiko todellinen tasavertaisuus kuntien välillä. Toijalan Työväenyhdistyksessä oli jo pitkään kritisoitu valtiovaltaa siitä, että tukea jaettiin liikaa
köyhille erityistuesta riippuvaisille pikkukunnille. Työväenyhdistyksen mukaan valtionapujen jakamisessa olisi pitänyt huomioida kunnan järjestämien palvelujen taso ja paikalliset olosuhteet.
Työväenyhdistyksessä todettiin vuonna 1986, että taantuvien kuntien palvelutuotannon ongelmat
huomioitiin mutta samalla muiden kuntien tarpeet unohdettiin. Työväenyhdistyksen mukaan tarpeet
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merkitsivät sitä, että palvelujen kehittäminen maksoi ja niitä oli tarjottava koko ajan enemmän vaatimusten noustessa.833
Kuntien odotuksiin vastattiin valtionosuusjärjestelmän uudistuksella 1980-luvun puolivälissä, jolloin alettiin käyttää ensimmäisen kerran kunnan järjestämistä peruspalveluista koituvaa taloudellista
rasitusta yhtenä harkintaperusteena. Lisäksi uudeksi harkintaperusteeksi nostettiin kunnan tuottamien palvelujen taso.834
Valtionapuihin kohdistuneen kritiikin lisäksi kunnissa vaadittiin lisää itsenäistä vaikutusvaltaa. Kun
yli kaksi kolmasosaa julkisista palveluista tuotettiin kuntasektorilla, kunnallishallinnon vapauden
lisäämisestä tuli keskeinen kehittämistavoite kunnallishallinnossa.835 Kunnat olivat jatkuvasti pyristelleet irti tiukasta holhouksesta. Toijalan Työväenyhdistyksen mielestä perusasia oli, että kunta
vaikutti läheisimmin ihmisen elämään kuin muut organisaatiot. Työväenyhdistyksen mielestä kuntien ja valtion sidonnaisuutta oli kevennettävä, jotta palveluita olisi voitu kehittää enemmän paikallisen tietämyksen pohjalta.836
SDP kirjasi 1980-luvun lopulla kunnallispoliittiseen ohjelmaansa tavoitteen kuntien itsenäisen päätöksenteko-oikeuden lisäämisestä. Taustalla oli idea siitä, että palveluja olisi voitu muokata paikallisten olosuhteiden perusteella. SDP puhui kuntien palveluvelvollisuudesta, jonka mukaan kunnilla
olisi entistä suurempi vastuu palvelujen tasosta, toimivuudesta ja taloudellisuudesta. Ohjelman mukaan eduskunnalle oli silti jätettävä viimeisin päätösvalta peruspalvelujen vähimmäistason määrittelemisestä.837
Kuntien toimintaympäristö oli ratkaisevasti muuttunut laman myötä. Tällä perusteella hallinnon
järjestämiseen ja palvelutuotannon hoitamiseen tarvittiin kuntien mielestä lisää joustavuutta. Lama
pakotti kunnat sopeutumaan uusiin puitteisiin nopeasti. 1990-luvun alussa aika oli kypsä valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen, lääninhallitusten valvontatehtävien karsimiseen ja valtakunnallisten yksityiskohtaiseen ohjaukseen tähtäävien suunnittelujärjestelmien romuttamiseen.838 Valtionosuusuudistus toteutettiin laman koetellessa Suomea vuonna 1993. Keskeinen muutos oli kuntakohtaisesta kustannusperusteisuudesta luopuminen. Valtionosuuksien tehtäväsidonnaisuus purettiin, ja
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kunnat päättivät itsenäisesti valtionosuuksien käytöstä. Muutoksen taustalla oli valtion tavoite kannustaa kuntia aiempaa kustannustietoisempiin toimintatapoihin. Valtion ohjauksen ja valvonnan
vähentämisen ohella haluttiin yhtenäistää valtionapujärjestelmän hajanaisuutta.839 Kuntien oma vastuu toimintojen sopeuttamisesta vallitseviin olosuhteisiin lisääntyi, kun valtio ei enää puuttunut siihen yksityiskohtaisella ohjauksella. Vuonna 1995 uudistetussa kuntalaissa tunnustettiin kuntien
erilaiset olosuhteet ja toimintatavat.840
Valtion keskushallinnon ohjausta lievennettiin purkamalla normeja ja hajauttamalla hallintoa. Neljä
yksityiskohtaisin normein kuntia ohjannutta keskusvirastoa lakkautettiin.841 Valtion harjoittamaa
valvonta alettiin kohdistaa lähinnä toiminnan laillisuuden arvioimiseen. Kuntien päätöksiä ei enää
tarvinnut alistaa viranomaisten vahvistettavaksi. 842
Toisaalta valvonnan vähentymisen myötä ongelmaksi muodostui, miten voitiin turvata kunnallisten
palvelujen sisältö ja saatavuus kansalaisten välisen yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Kohdennetuista valtionavuista luopumisen ja itsenäisyyden lisääntymisen epäkohtana oli sosialidemokraattien
mielestä palvelujen väistämätön heikentyminen. Sosialidemokraattien mukaan valtiontukien korvamerkintä oli tukenut vahvasti sosiaalipalvelujen kehittämistä. Kuntakentän valituksista huolimatta
valtion arvioitiin olleen tässä suhteessa lähestulkoon antelias verraten uudistukseen jälkeiseen aikaan.843 Kehityksen on todettu merkinneen palvelutarjonnan supistumista sekä lisääntyneitä maksuja käyttäjille.844 Alueellisia eroja ei ollut pystytty poistamaan vanhan järjestelmänkään aikana,845
mutta kuntien väliset erot olivat edelleen syventymässä. Jos kunnan maksukyky oli rajallinen, itsenäisyys merkitsi usein vain vapautta valita, mitä palveluja kunnassa supistettiin.846
8.6 Syvistä vesistä pinnalle – Toijala laman vuosista eteenpäin
Toijalassa teollisuusyrityksissä oli vielä 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa toteutettu laajentumisinvestointeja.847 Toisaalta hajoavan Neuvostoliiton epävakaus alkoi vaikuttaa voimakkaasti
toijalalaisiin teollisuusyrityksiin, sillä itäkauppa oli monelle yritykselle merkittävä tulolähde.848
Sitten Suomi kohtasi pysäyttävän muutoksen laman alkaessa koetella yhteiskuntaa. Viennin tyrehtyminen ja kotimaan talouden ongelmat johtivat Suomen taloudellisen tilanteen synkentymiseen ja
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kansantuotteen kääntymiseen jyrkkään laskuun.849 Talouslama aiheutti pankkikriisin, konkurssiaallon, suurtyöttömyyden, elintason laskun ja valtiontalouden velkaantumisen. Sosiaalimenot suhteessa BKT:hen nousivat nopeasti korkealle.850
Julkisen sektorin voimakas velkaantuminen horjutti hyvinvointipalvelujen rakenteita. Valtion menoja leikattiin tietoisesti vuodesta 1992 lähtien, minkä seurauksena sosiaaliturvan taso ja kattavuus
heikkenivät. Silti sosiaalimenot kasvoivat samalla suurtyöttömyyden vuoksi.851 Kunnat olivat saaneet haluamaansa vahvistusta itsehallinnolle, mutta sitten valtiota syytettiin vetäytymisestä kuntien
vastuulla olevien hyvinvointipalvelujen rahoituksesta valtionosuuksien leikkausten myötä.852 Palvelujen tasosta tulevaisuudessa käytiin keskustelua taloudellisten ongelmien ja toisaalta kysynnän
vuoksi.853 Kuntapalvelujen asema joutui myös kriittisen tarkastelun kohteeksi ilmeisten ongelmien
vuoksi. Mikään puolue ei kuitenkaan suoraan esittänyt julkisen sektorin olennaista pienentämistä,
vaikka säästötoimenpiteet ja palvelujen leikkaukset nähtiin välttämättömiksi.854 Taloudellisten resurssien kaventuminen merkitsi menojen supistamista, mutta kunnilla oli edelleen lakisääteinen
vastuu peruspalvelujen järjestämisestä ja laadusta.855 Lama-ajasta huolimatta hyvinvointipolitiikan
oikeudellisia perusteita vahvistettiin. Perusoikeuksissa korostettiin muun muassa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja turvallisuutta. Vaikka korkeaa julkisten menojen tasoa kyseenalaistettiin moneen
otteeseen lamavuosien aikana, toisaalta yhteiskunnan turvaverkot leikkauksista huolimatta tukivat
ihmisten selviytymistä.856
Toimintojen laajentaminen kunnissa pysähtyi viimeistään laman syvetessä, ja kunnat alkoivat säästää ja keskittyä jo käytössä olevien voimavarojen tehostamiseen.857 Valtionapujen leikkausten lisäksi vähentyneet verotulot heikensivät kuntataloutta nopeasti. Kaupungin asukkaiden toimeentuloedellytysten nopea heikkeneminen lomautusten ja irtisanomisten myötä heijastui suoraan Toijalan
taloudelliseen tilanteeseen.858 Säästölinjalle siirtyminen oli sosialidemokraattien mukaan väistämätöntä Toijalassa. Sosialidemokraattien mielestä asiat oli laitettava tärkeysjärjestykseen myös Toijalassa ja päätettävä mihin palveluihin niukentavat varat osoitettiin.859 Kunnalliset keskusjärjestöt
olivat suositelleet kunnille kahden prosentin säästötavoitetta kokonaismenoista. Toijalassa laadittiin
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säästöohjeet, joissa varsinkin henkilöstömenot saatettiin tarkkaan seurantaan. Toijalassa todettiin
vuonna 1991, että tarkoitus ei ollut asettaa jokaiselle hallintokunnalle tuota leikkausvaadetta, vaan
tavoitteena oli etsiä säästökohteita valikoidusti käyttäen tarveharkintaa.860 Myös kunnallishallinnon
rationalisointia koskeva sopimus hyväksyttiin valtuustossa. Toijalassa alettiin kehittää kunnallishallintoa entistä vahvemmin taloudellisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta sekä siirryttiin tulosjohtamiseen.861 Kunnallisten lautakuntien määrää vähentämällä pyrittiin säästöihin ja byrokratian vähentämiseen.862
Säästölinja, varovaisuus ja epävarmuus alkoivat hallita kunnallispolitiikkaa kenties vahvemmin
kuin koskaan. Toijalan kaupunginjohtaja Toimi Tähkävuori totesi, että kohtuullisen vaikeita aikoja
oli eletty ennenkin, mutta 1990-luvun lamavuosina kuntien sietokyvyn rajat olivat todellisella koetuksella. Tähkävuoren mukaan kuntien menot olivat pysyneet aiemmin suhteellisen hyvin hallinnassa. Vaikeuksia alkoi tulla lisää valtionosuuksien leikkausten seurauksena.863
Toijalan Demari -lehdessä arvosteltiin Ahon hallitusta, joka kirjoittajien mukaan sotki säästöohjelmillaan kuntien talousarviot ja kuntasuunnitelmat täydellisesti siirtämällä valtion toimesta hoidettuja tehtäviä kuntien vastuulle. Sosialidemokraattien mukaan hallituksen säästötoimet olivatkin näennäisiä, koska velvoitteet kaadettiin kuntien maksettaviksi. Opposition kannalta kuntien ja valtion
vastakkainasettelu oli syvempää kuin aikoihin. Sosialidemokraattien mukaan hallituksen toimet
johtivat leikkauksiin, jotka kohdistuivat yhteiskunnan heikkoihin.864
Valtion asettamat velvoitteet lisääntyivät etenkin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hämeen lääninhallituksen vahvistamassa toteuttamissuunnitelmassa vuosille 1991–1995 kirjattiin toisaalta valtionosuuksien vähennykset sekä toisaalta velvoitettiin parantamaan tiettyjä asioita määräaikaan mennessä.865 Toijalassa sosiaali- ja terveysmenot olivat Hämeen läänin kuntien vertailussa suurimpien
joukossa.866 Laman vaikutukset näkyivät Toijalassa lisääntyneinä sosiaalimenoina kuntatasolla.
Ongelmat ilmenivät nopeasti niin, että niihin ei ollut osattu varautua budjetissa, mikä näkyi sosiaalipuolen menojen ylityksinä.867

860

Toijalan Seutu 24.5.1991.
Toijalan kaupungin kunnalliskertomus vuodelta 1991. AKA.
862
Toijalan Demari 3/1992, 1, Jaakko Nikkinen, Luottamushenkilöiden päätösvalta kasvaa.
863
Toijalan Seutu 10.12.1993.
864
Toijalan Demari 2/1992, 1, Kunnat ja valtio vastakkain; Toijalan Demari 1/1993, 8, Jaakko Nikkinen, Palkkamenoja
pystyttävä vähentämään.
865
Toijalan Seutu 12.4.1991.
866
Toijalan Seutu 29.4.1993.
867
Toijalan kaupunginvaltuuston kokouksen ptk 20.2.1991. AKA.
861

119

Toijalassa 1990-luku aloitettiin 17 pennin veroäyrillä. 868 Veroäyrin nosto pennillä hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti.869 Talouden heiketessä edelleen valtuuston talousarviokeskustelussa vuoden 1992 lopulla tuli esiin jännitteitä puolueiden välillä. Sosialidemokraattien mielestä käyttötalouden menoja oli karsittava hillitysti, koska palvelutasoa ei ollut varaa heikentää. Sosialidemokraatit
eivät nähneet edellytyksiä veroäyrin pitämiseen ennallaan. Kokoomus arvosteli sitä, että kaupungin
hallinto oli pidetty lähestulkoon ennallaan lamasta huolimatta. Kokoomuksen vaihtoehto veronkorotukselle olivat karsinnat ja lomautukset. Sosialidemokraattien valtuustoryhmä totesi, että henkilöstömenoista oli jo karsittu ja lomautuksia pidettiin eräänä säästövaihtoehtona. Äänestyksessä veroäyriksi päätettiin 19 penniä äänin 18–16. Päätöksen myötä Toijala siirtyi ankarimmin verottaneiden
kuntien joukkoon.870 Äyrinhinnan korotuksen vaikutusta laimensi kuitenkin verotulojen vähentyminen työttömyyden noustessa.871
Toijalan kaupungin velka läheni 10 000 markkaa asukasta kohden 1990-luvun alun investointien
seurauksena. Sosialidemokraattisten päättäjien tavoitteena oli estää talouden rakentaminen lainanoton ja jatkuvien veronkorotusten varaan.872 Taloustilannetta tarkasteltiin Toijalassa päivä kerrallaan, välillä tilanne heikkeni niin, että turvauduttiin lyhytaikaisiin lainoihin.873 Päättäjät halusivat
tiukentaa palvelujen kustannusvastaavuutta. Palveluista saatujen maksujen haluttiin kattavan paremmin koituvat kulut. Tulojen lisäämiseksi pohdittiin maksujen ja taksojen korotuksia sekä terveyskeskusmaksujen ja lukion ruokahuoltomaksun käyttöönottoa.874 Myös palvelujen supistuksia alettiin toteuttaa, muun muassa yöpäivystys siirtyi Toijalan terveyskeskuksesta Valkeakoskelle.875
Sosialidemokraatit olivat vastustaneet pitkään terveyskeskusmaksujen käyttöönottoa, mutta vuonna
1993 valtuustossa tehtiin melko yksimielinen päätös alkaa periä niitä. Suurimmassa osassa Suomen
kuntia maksu oli jo käytössä.876 Käyntimaksu oli kuitenkin jakanut sosialidemokraattien valtuustoryhmän, joka teki ryhmäpäätöksen maksun puoltamisesta äänin 8–7.877 Vasemmistoryhmässä käytiin keskustelua säästöpäätösten vaikutuksista varsinkin terveyspalveluihin.878 Sosialidemokraattien
mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon tasoa oli pyrittävä pitämään yllä kaikin keinoin ja vaikka
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muiden tarpeiden kustannuksella.879 Muutenkin sosialidemokraatit myönsivät, että sopeutuminen
säästöpolitiikan toteuttamiseen oli vaikeaa. Säästöjä puitiin ryhmäkokouksissa ja työväenyhdistyksen kokouksissa. Kun asioista keskusteltiin ja päätösten taustoja perusteltiin, yhteisen linjan taakse
taivuttiin.880
Vuosi 1993 oli Toijalassa vaikein laman aikana. Kaupungissa tavoitteena oli säilyttää palvelujen
laajuus, mutta väistämätöntä oli, että pienentyvät resurssit madalsivat laatutasoa. Oleellisia leikkauksia tai karsintoja palveluihin ei voitu tehdä. Taloudellista tilannetta vaikeutti ennen kaikkea verotulojen jatkuva väheneminen. Investointeja toteutettiin vähän, lähinnä välttämättömiä peruskorjauksia.881 Kahden ison veronkorotuksen jälkeen säästötoimet oli sosialidemokraattien mielestä kohdistettava ensisijaisesti palkkamenoihin. Henkilöstön lomautukset toteutettiin vuoden 1993 aikana.882
Lisäksi henkilöstön kanssa tehtiin sopimus lomarahoista luopumisesta.883 Nämä keinot eivät kuitenkaan riittäneet Toijalan taloudellisen tilanteen koossa pitämiseen.
Investointimenoista tinkimisen ohella taloutta oli tasapainotettava henkilöstömenojen pysyvillä karsinnoilla. Vuotuiseksi henkilöstömenojen vähentämistarpeeksi asetettiin kuusi miljoonaa markkaa
vuosittain. Kaupungin henkilöstömäärää pyrittiin aluksi karsimaan Toijalan omalla mallilla, pehmein keinoin. Irtisanomisten sijaan henkilöstöä kannustettiin etsimään uutta työpaikkaa, ryhtymään
yrittäjiksi, kouluttautumaan uudelle alalle tai jäämään eläkkeelle. Aktivointiprojektin myötä 39
henkilöä jäi vapaaehtoisesti pois kaupungin palveluksesta. Kaikkiaan henkilöstömäärä väheni 10
prosentilla vuonna 1995.884 Toijalan malli henkilöstön vähentämisestä herätti kiinnostusta muissa
kunnissa. Valtuuston edellyttämä säästö henkilöstömenoista ei silti sen avulla täyttynyt.885 Irtisanomispäätökset vietiin loppuun vuoden 1996 aikana.886
Toijalassa edettiin melko maltillisesti, mutta taloudellisen kasvun pysähtyminen ja palvelujen järjestämisessä ilmenneet vaikeudet johtivat joissakin kunnissa toisinaan lähes paniikinomaisiin ratkaisuihin. Myöhemmin on arvioitu, että investointien vähentäminen ja henkilöstöratkaisut eivät
olleet laman kokonaistorjunnan kannalta parhaita vaihtoehtoja, mutta kuntatasolla tehdyille ratkai-
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suille ei nähty vaihtoehtoa. Kuntien palvelutaso pystyttiin vaikeuksista huolimatta säilyttämään
kohtuullisena, vaikka avuntarvitsijat joutuivat kärsimään monista supistuksista.887
Aiemmin vallitsevan ajattelutavan mukaan kunnan kuului tuottaa itse hyvinvointipalvelut. Asenteet
alkoivat muuttua 1990-luvulla, jolloin vaihtoehtojen kirjo palvelutuotannossa laajentui ja kuntien
omat ratkaisut paikallisten edellytysten pohjalta hyväksyttiin. Kunnan oli edelleen ohjattava palvelutuotantoa, mutta käytännön työn tekijänä saattoi olla jokin muu taho.888 Toijalassa kaupungin
toimintojen uudelleenjärjestelyjen seurauksena lakkautettiin virkoja, mikä johti irtisanomisiin.889
Muun muassa elintarvikelaboratorio lakkautettiin. Lisäksi esimerkiksi liikunta-raittiussihteerin ja
koulutoimenjohtajan virat lakkautettiin. Säästöt kohdistettiin erityisesti tekniselle sektorille. Muilla
alueille töitä pyrittiin järjestämään uudelleen ja joitakin toimintoja ulkoistettiin.890
Sosialidemokraattien valtuustoryhmän kokouksessa käydyssä keskustelussa todettiin, että työntekijöiden työmotivaatio oli kärsinyt jatkuvista säästösopimuksista, lomautuksista ja lomarahojen leikkauksista. Kovat henkilöstöratkaisut heikensivät luottamusta työntekijöiden ja työnantajan välillä.
Toisaalta valtuustoryhmässä myönnettiin, että henkilöstömäärä oli sopeutettava sille tasolle, mihin
kaupungilla oli varaa.891
Työttömyydestä muodostui lamavuosia leimaava ongelma. Pohjoismaisen hyvinvointimallin keskeinen perusta oli korkea työllisyys, ja laman korkeat työttömyysluvut toivat ongelmia sosiaalipolitiikan rahoitukseen.892 Korkeimmillaan työttömyys oli vuoden 1994 alussa, jolloin työttömyysprosentti oli 21.893 Toijalassa työttömyysaste oli noussut 1990-luvun alkuvuosina nopeasti yli kymmenellä prosentilla.894 Työttömiä oli Toijalassa enemmän kuin maassa keskimäärin 1990-luvun puolivälin jälkeen, jolloin työttömyysprosentti oli edelleen yli 20. Kaupungin keinona oli työllistää työttömiä valtion työllistämismäärärahojen turvin, mutta pysyvien työpaikkojen luominen on ollut vaikeaa.895
Toijalan taloudellinen vakavaraisuus parani 1990-luvun puolivälissä. Velkamäärä asukasta kohden
alkoi lähetä valtakunnallisia keskiarvoja, ja kokonaismenoja oli saatu vähennettyä säästötoimien

887

Alanen 1997, 158, 161, 166–67.
Oulasvirta & Brännkärr 2001, 9; Ryynänen 1998, 31.
889
Toijalan kaupungin kunnalliskertomus 1995. AKA.
890
Toijalan Seutu 6.10.1995.
891
Sos. dem. valtuustoryhmän kokouksen ptk 22.2.1995. TTY. AKA.
892
Alanen 1997, 164–165.
893
Paavonen 2006, 179–180.
894
Toijalan kaupungin kunnalliskertomus 1995. AKA.
895
Toijalan Demari 1/1996, 8, Leena Siikanen-Toivio, Kaikki keinot käyttöön työttömyyden vähentämiseksi.
888

122

ansiosta.896 Taloudellisen tilanteen tervehdyttämisen tavoitetta tuki myös kaupungin omistaman
sähköyhtiön osakkeiden myynti, josta saatuja tuloja käytettiin ensisijaisesti velkojen maksuun.897
Valtuusto halusi päästä eroon Toijalan maineesta ankarana verottajana, sillä sen arveltiin estävän
Toijalan väkimäärän suotuisan kehityksen. Veroäyriä laskettiin ensin 18,5 penniin ja edelleen 18
penniin. Toisaalta pienentyneet verotulot rajoittivat mahdollisuuksia investointeihin.898 Sosialidemokraattien valtuustoryhmä oli kuitenkin yksimielisesti verotuksen keventämisen kannalla.899 Sosialidemokraatit totesivat, että tiukasta taloudenpidosta huolimatta korkea veroäyri onnistuttiin
kääntämään laskuun. Vaikka palvelutason laskusta oli puhuttu, sosialidemokraatit pitivät säästötoimien vaikutusta kuntalaisten palveluihin yllättävän vähäisenä: ”peruspalvelut eivät olleet vaarassa”.
Sosialidemokraattien mielestä oli tärkeää alkaa varautua säästötoimien jatkamisesta huolimatta menoihin, joihin paineita aiheuttivat muun muassa moottoritien vaatimat investoinnit.900
Uuden ajan alusta kertoi myös Toijalan astuminen muiden mukana tietoyhteiskunnan tielle, kun
valtuusto päätti Toijalan Tietotalon perustamisesta. Tavoitteena oli kehittää yhteistyötä alan yritysten kanssa, järjestää koulutusta ja työpajoja kaupunkilaisille. Lisäksi taloon tulivat yrityshautomo ja
tietokahvila. Toijalassa uskottiin ajan hengen mukaisesti siihen, että tietotekniikan ala oli tulevaisuuden työllistäjä. Tietotalosta haettiin kaupungille tuoretta imagoa ja uusia työpaikkoja.901
Sosialidemokraatit totesivat myöhemmin onnistuneensa sopeuttamaan kaupungin talouden taloudellisiin realiteetteihin.902 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Kuusisto totesi, että Toijalassa
olisi jatkunut hyvä kehitysvauhti, ellei koko Suomi olisi joutunut laman myötä poikkeustilanteeseen. Kuusiston mukaan Toijalassa monet päättäjät eivät osanneet odottaa, että laman seuraukset
vaativat niin vakavia ratkaisuja kuin jouduttiin tekemään. Kunnallispolitiikoilta vaadittiin ajattelutapojen muutosta. Ryhmät sitoutuivat välttämättömiin säästöpäätöksiin pääosin yksimielisesti,
vaikka politiikkaa toteutettiin edelleen vasemmistojohtoisesti kaupungissa. 903
8.7 Keskustelua menneestä ja tulevasta suunnasta Toijalassa
1990-luvun ensimmäistä kunnallisvaalitaistoa sävytti Toijalassa entistä vahvemmin Suomen yleispoliittinen tilanne. Sosialidemokraattien näkökulmasta laman aikana käydyissä kunnallisvaaleissa
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vuonna 1992 mitattiin myös Esko Ahon porvarihallituksen kannatus.904 Toijalan Demari -lehdessä
todettiin, että
”kuntalaisen kannalta on epäilemättä suuri ero sillä, tuleeko kunnallisvaltuustoon sellainen enemmistö,
joka nielee maan hallituksen pakkopäätökset nahkoineen vai sellainen, joka tarkastelee niitä kriittisesti
ja on valmis käyttämään omaa, laajentuvaa päätösvaltaansa paikallisten erityisolosuhteiden vaatimalla
tavalla kuntalaisten parhaaksi.”

Sosialidemokraatit tähdensivät, että enemmistöaseman saavuttaminen valtuustoon tuli entistä tärkeämmäksi. Määräenemmistövaatimukset olivat siirtymässä historiaan, mikä osaltaan kavensi vähemmistöryhmien vaikutusmahdollisuuksia.905 Kaupunginvaltuutettujen vallan todettiin kasvaneen
myös siksi, että valtionosuusuudistuksen myötä valtion holhoava ote väheni.906
Heikon eduskuntavaalimenestyksen vuoksi vuoden 1992 kunnallisvaalit olivat tärkeät SDP:lle. Toijalan Työväenyhdistyksen listoille otettiin myös kaksi sitoutumatonta ehdokasta, vaikka SDP oli
ennen suhtautunut varsin kielteisesti sitoutumattomuuteen. Ajattelutapojen muuttuessa ja kannatuksen kaventumisen vuoksi puolue pyrki ottamaan käyttöön uusia keinoja kehityksen suunnan muuttamiseksi.907 Toijalassa palattiin vaalikauden aikana rikkoutuneeseen vasemmistoenemmistöön,
sillä SDP voitti kokoomuksen menettämät kaksi paikkaa. Voimasuhteiksi valtuustoon tuli 20–15.
Sosialidemokraatit pääsivät suurimmaksi poliittiseksi ryhmäksi erityisesti valtiovallan toimiin kohdistuneen kritiikin myötä. Sosialidemokraatit olivat tuoneet esille myös, että he eivät myöskään
arvostaneet lyhytaikaiseksi osoittautuneen porvarienemmistön vallan jälkiä Toijalassa.908 Vaalivoiton myötä sosialidemokraattien valta-asemat Toijalassa vahvistuivat jälleen. Kaupunginhallitukseen
SDP sai eniten jäseniä, samoin lautakuntien puheenjohtajuuksia. Edellisellä vaalikaudella paikat
olivat jakautuneet niin, että SDP ja kokoomus olivat lähes tasavahvoja.909
Valtuustokauden aikana ja erityisesti vuoden 1996 kunnallisvaalien alla Toijalassa käytiin vilkasta
keskustelua kunnallispoliittisen päätöksenteon tulevasta suunnasta sosialidemokraattien pitkään
jatkuneen valtakauden ansiosta. Vasemmistoenemmistön horjuessa porvariryhmässä oli nähty, että
Toijalassa oli mahdollisuuksia muuhunkin kuin vasemmistoenemmistöön. Päätöksenteon avoimuutta tai sanelupolitiikkaa käsiteltiin puheenvuoroissa entistä kärjekkäämmin. Vastakkain asetettiin
jatkuvuus ja muutos.
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Toisaalta valtakunnallisesti oli puhuttu kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä kuntalakiuudistuksen myötä. Edustuksellisen järjestelmän rinnalla laissa kiinnitettiin huomiota kuntalaisten
suoran osallistumisen ja vaikuttamisen tehostamiseen. Kunnallishallinnolta edellytettiin entistä
avoimempaa toimintaa, jotta kunnan asukkaille tarjoutuisi mahdollisuus vaikuttaa vireillä olevien
asioiden käsittelyyn. Lain tavoitteena oli myös, että kunnissa annettaisiin vaaleilla valituille valtuutetuille enemmän vastuuta kunnan taloudesta ja toiminnasta.910 Lakiin tuli kunnan asukkaiden osallistumisoikeudesta oma lukunsa, johon sisältyvät muun muassa säännökset osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä tiedottamisesta.911
Vaalien alla Toijalan kunnallispoliittiselle näyttämölle astui uusi ryhmä, sitoutumattomien kansalaisliike. Toijalassa sitoutumattomat saivat kokoon valtakunnallisesti katsoen paljon ehdokkaita.
Liike lähti vaalitaisteluun vaatimalla lisää avoimuutta kunnallishallintoon. Ryhmän mielestä kuntalaisten olisi pitänyt saada vaikuttaa asioihin ennen päätöksentekoa. Sitoutumattomat totesivat tähtäävänsä ainoastaan Toijalan asioiden edistämiseen ilman poliittisten ideologioiden kahleita: ”meiltä puuttuu perinteisiin puoluekytkentöihin liittyvä painolasti”.912 Sosialidemokraattien silmin esimerkit sitoutumattomien ryhmien toiminnasta muissa kunnissa eivät näyttäneet rohkaisevilta. Sosialidemokraateille aatteen jakaminen oli itsestäänselvyys ja yhteistä ideologiaa pidettiin arvossa. Tältä
kannalta sosialidemokraatit suhtautuivat varauksellisesti sitoutumattomien ryhmien aatteelliseen
hajanaisuuteen.913
Sitoutumattomien tavoitteena oli kyseenalaistaa vanhat rakenteet. Kunnallispolitiikkaa leimannut
vasemmiston ja oikeiston välinen vastakkainasettelu oli sitoutumattomien mielestä tiensä päässä.914
Samoilta linjoilta ponnisti Toijalassa pieni puolue keskusta, jonka jokaisen valitun valtuutetun korostettiin vastaavan päätöksistään vain äänestäjille, ”ei muutamalle harvalle puoluediktaattorille”.915
Kokoomuksen mielestä vähemmistön ääni ei ollut kuulunut tarpeeksi päätöksenteossa tarpeeksi.
Viimeaikaisten päätösten todettiin olleen ”aika pitkälle demarien jyräämistä. Ja kyllä tähän ollaan jo
aika tavalla kyllästytty.”916
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Kaupunginhallituksen sosialidemokraattisen puheenjohtajan Jarmo Kuusiston mielestä kritiikki
siitä, että muut poliittiset ryhmät jäivät vaille tietoa päätöksentekoprosessissa, oli perusteetonta.
Kuusiston mukaan tietoa kyllä jaettiin, eivätkä ”valtuutetut ole joutuneet tekemään päätöksiä laput
silmillä”. Jarmo Kuusisto suhtautui kuitenkin varovasti tiedottamiseen keskeneräisistä asioista, koska se olisi voinut aiheuttaa hämmennystä ihmisten mielissä ja siksi oli parempi tiedottaa vasta varmoista tiedoista. Kuusisto korosti kuten sosialidemokraatit aiemminkin, että ”Toijalassa ei millään
puolueella ole yksin valtaa vaan on aina löydettävä enemmistö”. Lamavuosien aikana enemmistö
oli löytynyt yleensä varsin helposti. Kuusiston mielestä sosialidemokraatit eivät käyttäneet saneluvaltaa, vaan vaikuttivat asioihin ”kovalla painolla”. Kuusiston mukaan tarvittaessa tehtiin ”itseä
miellyttäviä päätöksiä, sitähän vallankäyttö on”.917
Valtuuston puheenjohtajan Jaakko Nikkinen oli samoilla linjoilla todetessaan, että sosialidemokraateilla suurimpana valtuustoryhmänä ja vasemmistolla enemmistöryhmänä oli valtaa ja ”sitä valtaa
Toijalassa on käytetty”. Syytöksiin ”demariylivallasta” hän vastasi, että sosialidemokraateilla ei
ollut koskaan valtuustossa enemmistöä, vaan yhteistyö eri ryhmien kanssa oli ollut välttämätöntä.
Valta ei siten Nikkisen mukaan voinut keskittyä sosialidemokraateille.918
Päinvastaisista syytöksistä huolimatta myös vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa oli kehitetty.
Vallanpitäjät olivat kiinnittäneet ainakin jossain määrin huomiota kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen. Kaupungissa järjestettiin päättäjien ja kaupunkilaisten tapaamisia. Kansalaisaktiivisuuden nostamiseen pyrittiin muun muassa Rautalan lähiön viihtyisyyden parantamisprojektin ja Sataman ranta-alueen ideointikilpailun kautta.919 Lisäksi talousarviokäsittelyn todettiin
tulleen entistä demokraattisemmaksi, sillä talousarviota puitiin useaan kertaan valtuustoseminaareissa, joissa valtuutetut ja henkilöstöryhmien edustajat saivat tuoda näkökantojaan esiin.920
Puolueet halusivat korostaa erillistä poliittista linjaa nimenomaan suhteessa sosialidemokraatteihin.
Lamavuosien vaikeudet olivat edelleen läsnä, ja niiden kautta voitiin arvostella vasemmistojohtoista
politiikkaa. Poliittisten ryhmien tulevat tavoitteet eivät sinänsä juuri eronneet toisistaan, vaan palveluiden parantamisesta, kaupungin viihtyisyyden ja elinkeinoelämän kehittämisestä puhuivat kaikki.
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Vaalien alla käytyä keskustelua sävytti laman aikana tehdyt säästöpäätökset, joista vieritettiin vastuu vanhoille vallanpitäjille. Keskustajohto viilsi päättäjiä toteamalla, että ”leikkausten taakka kaatuu raskaimpana kaikkein pienituloisempien ja puolustuskyvyttömimpien ihmisten harteille”.921
Sosialidemokraatit myönsivät säästölinjan, mutta tehtyjä ratkaisuja pidettiin välttämättöminä. Toisaalta sosialidemokraatit korostivat, että Toijalassa oli päästy yli vaikeuksista sosialidemokraattien
johdolla ja talous oli saatu lamavuosien jälkeen paremmaksi kuin aikoihin. Toisaalta muiden poliittisten ryhmien kanssa jaettiin vastuuta, koska kovina pidettyihin päätöksiin oli sitouduttu yhtenä
rintamana.922 Tämän vuoksi sosialidemokraatit paheksuivat sitä, että ennen vaaleja jotkut ehdokkaat
halusivat vetäytyä yksimielisten päätösten takaa pois.923
Kokoomus pyrki ”omalta osaltaan siihen, että Toijalaan saataisiin porvarillinen enemmistö ja sen
myötä ratkaisut ongelmiin”. Vaalien alla kokoomus listasi pitkän vasemmistovallan aikana ratkaisemattomiksi jääneitä ongelmia. Kokoomuksen mielestä Toijalan väkiluku ei ollut kasvanut tarpeeksi, elinkeinoelämä ei ollut vireää, verotus ja asumiskustannukset olivat naapurikuntia korkeammat. Kokoomus kannatti ”sosiaalisia ja demokraattisia asioita, mutta emme ole sosiaalidemokraatteja. Haluamme olla enemmän…”924
Sosialidemokraattien mielestä vaalivastustajilla oli ennen vaaleja ”voimakas tarve löytää viihtyisästä kotikaupungistamme kaikenlaisia vikoja ja puutteita”. Sosialidemokraattien mukaan arvostelu
kohdistui päättäjiin, kun ”itse päätöksissä ei löydy arvostelemista”. Sosialidemokraatit luottivat
vanhaan vaaliaseeseen: vahvoihin näyttöihin Toijalan rakentajina. Sosialidemokraatit muistuttivat
edelleen vasemmistovallan jatkuvuuden ja sosialidemokraattien poliittisen vastuuaseman tuloksellisuudesta.925
8.8 Vasemmistovallan loppu – sosialidemokraatit vaalitappion myötä pois vallasta
Toijalassa sitoutumattomat onnistuivat tavoitteessaan, sillä kunnallisvaalit vuonna 1996 ravistelivat
perinteisiä valtarakenteita ja merkitsivät kunnallispoliittista käännekohtaa. Toijalan Sitoutumattomat saivat vaaleissa selvän voiton, uusi ryhmä sai yli 800 ääntä ja seitsemän valtuutettua. Sitoutumattomien keulakuva Timo Rajala sai lähes 250 ääntä ja nousi suoraan Toijalan kunnallispoliittisen
päätöksenteon johtoon. Voittajiin kuului myös keskusta, joka sai kaksi uutta valtuutettua. Kokoomukselta lähti hieman yli 300 ääntä. Vasemmistopuolueille vaalit merkitsivät pitkän valtakauden
921
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katkeamista. Sosialidemokraatit menettivät neljä valtuustopaikkaa ja lähes 600 ääntä edellisiin vaaleihin verrattuna. Vasemmistoliiton kannatus laski puoleen. Kenenkään sosialidemokraattien ehdokkaan äänimäärä ei noussut yli sadan. Eniten ääniä, 98, sai kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Jarmo Kuusisto. Toijalassa äänestäjät halusivat muutoksia vallitsevaan tilanteeseen, mikä näkyi
myös valtuuston kasvojen uudistumisena: 35 valitusta valtuutetusta 20 oli uusia. Ehdolla olleista
entisistä valtuutetuista menetti paikkansa 12.926
Jaakko Nikkinen piti huolestuttavana alhaista äänestysprosenttia, 40 prosenttia äänioikeutetuista oli
jättänyt äänestämättä.927 SDP hävisi myös valtakunnallisesti valtuustopaikkoja, mutta säilyi edelleen suurimpana puolueena. Äänestyspassiivisuus oli niin ikään valtakunnallinen ilmiö,928 minkä
taustalla nähtiin olleen tyytymättömyys lama-ajan politiikkaa ja säästölinjaa kohtaan.929 Toijalassa
äänestysaktiivisuus laski kahdeksalla prosentilla edellisistä kunnallisvaaleista, vaikka äänestysprosentti 63,4 oli hieman valtakunnallista tasoa korkeampi.930
Kunnallisvaalien tulosten arvioitsijat eivät halunneet puhua valtakunnallisesta sitoutumattomien
äänivyörystä, mutta paikallisesti ja alueellisesti sitoutumattomat olivat saattaneet nousta merkittävään asemaan vaalien jälkeen. Etelä-Pirkanmaalla sitoutumattomien ryhmien kannatus muutti valtuustojen valtasuhteita ja johti väistämättä poliittisten värikarttojen maalaamiseen uusilla sävyillä.
Sekä Toijalassa että Valkeakoskella sitoutumattomat pitivät voittoaan vastauksena sanelupolitiikalle. Valkeakoskella sitoutumattomat saivat kahdeksan valtuutettua.931
Toijalan Työväenyhdistyksen puheenjohtajan mukaan huonon vaalimenestyksen taustalla oli valtakunnallinen yleispoliittinen tilanne, huono äänestysprosentti ja vaalikauden vaikeat päätökset. Sitoutumattomien kampanjaa sosialidemokraatit kuvasivat tunteisiin vetoavaksi. Sitoutumattoman
ryhmän lähtökohtia vaaleihin pidettiin helppoina, koska sillä ei ollut menneisyyden painolastia ja
vastuuta säästöpolitiikan toteuttamisesta.932
Lamavuosien koettelemusten jälkeen vanhat näytöt eivät riittäneet kaupunkilaisille. Sosialidemokraatit olivat perinteen mukaan kehottaneet kaupunkilaisia katsomaan ympärilleen vasemmistojohtoisen politiikan tuloksia. Lamavuodet kuitenkin vaikuttivat näkymiin, ja tyytymättömyyttä puret-
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tiin vaaleissa. Työttömyys oli edelleen korkealla tasolla, eivätkä lamavuosien aikana tehdyt säästöratkaisut olleet unohtuneet. Lamavuosien säästöpäätökset yhdistettynä siihen, että muut poliittiset
ryhmät kyseenalaistivat voimakkaasti sosialidemokraattien aseman, johtivat poliittiseen suunnanmuutokseen Toijalassa. Lamavuosien aikana käytiin syvissä vesissä, mikä osaltaan vauhditti muutosmielialaa. Tätä käyttivät hyväkseen erityisesti Toijalan sitoutumattomat, jotka esiintyivät uudistajina ja perinteisestä poliittisesta pelistä riippumattomina. Mielialaa vietiin yleisesti siihen suuntaan, että Toijalassa vallan rakenteita oli horjutettava. Uuden kunnallislain myötä virinnyt keskustelu vallasta ja sen jakautumisesta edistivät osaltaan paikallisia vaatimuksia. Myös kokoomus oli
esiintynyt oppositiovoimana sosialidemokraatteja vastaan, mutta puolue ei kuitenkaan juuri hyötynyt muutosvaatimusten ilmapiiristä. Kokoomus nähtiin osana perinteistä valta-asetelmaa, jota vastaan sitoutumattomat asettuivat.
Vaalien jälkeen sitoutumattomat, kokoomus ja keskiryhmät muodostivat enemmistön, ryhmä 22:n,
ja tekivät sopimuksen luottamustehtävien paikkajaosta. Sitoutumattomat ottivat kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikan, ja kokoomukselle meni valtuuston puheenjohtajuus. Yhteistyö takasi
ryhmille myös keskeiset lautakuntien puheenjohtajuudet. Vasemmistolle oli tarjolla vain varapuheenjohtajuuksia. Kaupunginhallitukseen uudelle liittoutumalle tuli kuusi paikkaa ja vasemmistolle
jäi kolme. Sitoutumattomien mukaan sopimus ei sitonut ryhmää osaksi oikeistoryhmää, ”sitoutumattomuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettemmekö voisi tehdä yhteistyötä”. Sitoutumattomien mukaan vaihtoehtoa yhteistyön suunnalle ei ollut, koska vasemmistosta ei ollut tullut yhteydenottoja.933
Sosialidemokraatit puolestaan totesivat, että heidät ”jyrättiin neuvotteluissa kylmästi sivuun”.934
Vasemmistossa ihmeteltiin keskeisten paikkojen siirtymistä kokonaan uudelle valtaryhmittymälle.
Jarmo Kuusisto totesi, että ennen vaaleja sosialidemokraatteja ”syytettiin vallankäytöstä ja valtapolitiikasta, mutta nyt vaikuttaa siltä, että olemme törmänneet siihen paljon kovemmin”. Kuusiston
mukaan vasemmistossa oli sellainen käsitys, että heidät oli pelattu pois tärkeiltä paikoilta.935
Sosialidemokraatit totesivat kokoomuksen tuoneen katkeruuttaan esiin siitä, että puolue ei saanut
vasemmistoenemmistön hallitessa riittävän suurta roolia Toijalan päätöksenteossa. Siksi kokoomuksessa todettiin nousseen ”riemu 40 vuoden korpivaelluksen päättymisestä”, kun vasemmistoenemmistö vaaleissa murtui. Toisaalta sosialidemokraatit olivat sitä mieltä, että vasemmisto ei
ollut koskaan saanut Toijalassa yhtäkään puheenjohtajan paikkaa, kun oikeistoenemmistö oli aikoi933
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naan tehnyt vaalivoittajana päätöksiä.936 Sosialidemokraattien mielestä vanhat kaunat vaikuttivat
siihen, että kokoomus oli suhtautunut nihkeästi neuvotteluihin. Kokoomuksen toimintaa ihmeteltiin
siksi, että kolmanneksi suurin sitoutumattomien ryhmä sai merkittäviä luottamushenkilöpaikkoja
”selvästi liikaa”. Sosialidemokraattien mukaan kokoomus olisi halunnut vasemmiston valtakaudella
merkittäviä paikkoja, mutta ei ottanut niitä sitten, kun olisi saanut. Sosialidemokraattien mielestä
kokoomus kulki liiaksi sitoutumattoman ryhmän ehdoilla, ja kysyttiin oliko siitä vastuunkantajaksi.
937

Uuden valtuuston ensimmäinen kokous luottamushenkilövalintoineen kesti viisi tuntia. Sosialidemokraattien mielestä enemmistön laatima paikkajako ja siitä aiheutunut luottamuspula antoi huonot
lähtökohdat yhteistyölle. Lisäksi sosialidemokraatit kyseenalaistivat sen, että kaupunginhallituksen
johtopaikka annettiin poliittisesti kokemattomalle sitoutumattomien ryhmälle.938 Sosialidemokraatit
totesivat, että ”vaalien aikana esiin nostettu virkamiesvallan, mitä sillä tarkoitettiinkaan, vähentäminen tuskin onnistuu kokemattomien puheenjohtajien ihmetellessä asioiden juoksujärjestystä”. Lisäksi sosialidemokraatit suhtautuivat epäillen enemmistöryhmän sisäiseen yhteistyökykyyn, sillä
erilaisten ideologioiden arveltiin aiheuttavan törmäyksiä jossain vaiheessa. Sosialidemokraattien
mielestä Toijala myös hävisi kilpailussa naapurikuntien kokeneille päättäjille, joilla oli suhteet kunnossa valtionhallintoon ja johtaviin poliittisiin päättäjiin.939
Sosialidemokraatit myönsivät, että uuteen poliittiseen asemaan sopeutuminen oli vaikeaa.940 Vasemmistossa koettiin, että se työnnettiin tarkoituksellisesti oppositioon uuden valta-asetelman tieltä
eikä vastapuolelta osoitettu asenne ollut vasemmistolle suosiollinen. Sosialidemokraattien mukaan
uusien vallanpitäjien aikana valtuustoryhmien välillä ei pidetty enää neuvotteluja, vaan asiat etenivät ryhmä 22:n ”sanelemalla tavalla”.941 Sosialidemokraattien mielestä päätöksentekoa alkoi leimata luottamuspula ja yhteistyökyvyttömyys.942 Sosialidemokraattien näkökulmasta vasemmiston valtakauden päättyminen merkitsi epävarmuuden aikaan astumista. Jarmo Kuusiston mukaan kaupungissa odotettiin hämmentyneenä päätöksiä kaupungin tulevasta suunnasta ja palveluiden tasosta.943
Totuttelu uusiin asetelmiin oli haasteellista. Ennen vaaleja sosialidemokraatteja syytettiin saneluvallasta. Vaalien jälkeen asetelma kääntyi päinvastaiseksi, kun sosialidemokraatit alkoivat arvostella
936
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enemmistöryhmän poliittista vallanhalua, kaunaa ja taitamattomuutta. Äänestäjät olivat valinneet
vaaleissa muutoksen. Toijalan kunnallispoliittista päätöksentekoa alettiin johtaa uusin voimin.
9 Toijala kehityksen tielle sosialidemokraattien viitoittamana?
Toijalan Työväenyhdistys oli sekä poliittinen vaikuttaja että ihmisiä yhteen koonnut järjestö. Työväenyhdistyksen piirissä kokoontui vielä 1960- ja 1970-luvuilla melko laajasti ihmisiä muun muassa monenlaisten harrastusten pariin. Arkipäivän eri tasoilla kulki rajalinjoja, jotka asettivat ihmisiä
eri puolille. Työväenyhdistyksen toiminnan on luonnehdittu pysyneen aina melko perinteisenä.
Puoluetoiminnan uudistusvaatimukset kytivät kuitenkin yhteiskunnan muutoksen myötä. Työväenyhdistyksen toiminnassa koettiin haasteita, ja järjestöt vaativat puolueelta tukea uudistumisen
paineessa. On puhuttu kansalaisten vieraantumisesta puolueista, kun poliittisuus menetti merkitystään. Kehityksen taustalla nähtiin elinkeinorakenteen nopea muutos, perinteisen työväestön määrän
supistuminen ja sosiaalisen perusturvallisuuden parantuminen. Kun SDP:n yhteiskunnallinen asema
vakiintui ja olosuhteiden nähtiin Suomessa kehittyvän, uhkana oli jääminen pitämään kiinni saavutetuista eduista uudistumisen kustannuksella. SDP:ssä keskusteltiin puoluetoiminnan uudistuksista,
mutta on kysytty, ovatko ne näkyneet käytännössä. Puoluetoiminnan vireyttämistä on luonnehdittu
ikuisuustehtäväksi. Poliittisen passivoitumisen lisäksi sosialidemokraatit katsoivat huolestuneena
vasemmiston ja oikeiston äänimäärän eron kasvua vasemmiston tappioksi. Toijalassa SDP:n kannatus pysyi vakaampana kuin Suomessa yleensä. Vasemmistopuolueiden kannatuksessa oli yleensä
selkeästi laskeva suunta sekä eduskunta- että kunnallisvaaleissa. Myös vasemmistoenemmistöisten
kuntien määrä laski tasaisesti. SDP puhui 1980-luvulla suuntavaaleista, joissa ratkaistiin yhteiskunnan kehittämisen suunta. Sosialidemokraattien mielestä oikeistotuulten edelleen vahvistuminen johtaisi yhteiskunnan vastuun karsimiseen ja turvallisuuden heikkenemiseen.
Toijalassa alkoi vasemmistoenemmistön aika vuoden 1956 kunnallisvaalien jälkeen. Työväenyhdistys valitti kuitenkin vaikutusmahdollisuuksien hukkumista SDP:n hajaannukseen. TPSL:n alainen
Toijalan sosialidemokraattinen yhdistys syntyi SDP:n puoluejakaantumisen seurauksena. Puoluehajaannuksessa oli kyse ennen kaikkea puolueen poliittisten johtohenkilöiden välisistä ristiriidoista ja
näkemyseroista sosialidemokratian kehittämisen suunnasta. Puoluehajaannuksen aika vaikeutti
myös Toijalan Työväenyhdistyksen toimintaa, mutta kilpaileva sosialidemokraattinen yhdistys ei
kuitenkaan vakiinnuttanut asemaansa Toijalassa. Työväenyhdistyksen näkökulmasta TPSL oli lähinnä sosialidemokraattien voimaa hajottava ja vaikutusmahdollisuuksia kaventava tekijä. Vasemmistoenemmistön ylläpitäminen oli kaikesta huolimatta sosialidemokraattien tärkein päämäärä.
Ryhmäkokoukset olivat vakiintuneet valtuuston tultua vasemmistoenemmistöiseksi, ja käytäntö
jatkui myös kolmen vasemmistoryhmän kesken.
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Yhteistyön rakentaminen kolmen ryhmän kesken vaati kuitenkin joustamista, mikä aiheutti keskustelua työväenyhdistyksen jäsenten keskuudessa. Taipuminen kompromisseihin varmisti vasemmistoryhmän yhteisen linjan tärkeimmissä kunnallispoliittisissa päätöksissä. Toijalassa SDP ja TPSL
neuvottelivat vaaliliitoista, ja vuonna 1964 sopimus saatiin aikaan, vaikka työväenyhdistys piti
yleensä parempana osallistua vaaleihin itsenäisesti. TPSL:n kannatus hiipui viimeistään 1960-luvun
lopulla. Sosialidemokraattien kannatus oli vahvimmillaan 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla. TPSL
oli vienyt ääniä sekä sosialidemokraateilta että kommunisteilta. Toijalassa vasemmiston ääniosuus
pysyi kuitenkin SDP:n hajaannuksenkin ajan korkeana, vaikka äänet jakaantuivat kolmen puolueen
kesken. SDP säilytti asemansa suurimpana puolueena.
Kuntien poliittisessa toiminnassa on oma merkityksensä sillä on, mitkä poliittiset ryhmät ovat sopineet yhteistyöstä ja mitkä ovat olleet vastakkain. Oikeiston ja vasemmiston välinen vastakohtaisuus
on ollut ominaista Suomalaisessa yhteiskunnassa. Toisaalta solmittaessa poliittisia yhteistyösuhteita
rajat ovat olleet lopulta häilyviä, ja niitä on muokattu paikallisten poliittisten olosuhteiden ja valtataistelujen pohjalta. Monessa kunnassa nimenomaan sosialidemokraatit ja kommunistit olivat vastakkaisilla puolilla. Sen sijaan Toijalan kunnallispolitiikassa on muodostunut keskeiseksi vasemmistoyhteistyö ja sen vaaliminen. Vasemmistopuolueet liittoutuivat voidakseen johtaa Toijalan
kunnallispoliittista päätöksentekoa enemmistöasemansa turvin.
Vasemmistoenemmistö oli tyypillinen varsinkin tehdaspaikkakunnilla. Tehdasyhdyskuntia ovat
leimanneet ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvalta sekä melko tasavahvat vasemmistopuolueet, mistä aiheutui usein kilpailuasetelma SDP:n ja SKDL:n välille. Nostamieni esimerkkien perusteella voi
todeta, että yleensä poliittisten ryhmien väliset yhteistyösuhteet olivat vaihtelevia ja poliittiset rajat
suhteita muodostettaessa olivat ylitettävissä. Puolueiden välinen kilpailu on kuitenkin vaikuttanut
olennaisesti siihen, että usein yhteistyösuhteet eivät aina olleet kovin kestäviä. Toisaalta rakenteet
kunnissa ovat usein olleet vakaita siinä mielessä, että puolueiden kannatuksessa ei ole tapahtunut
välttämättä suuria heilahduksia, kun tilanne vakiintui sotien jälkeisenä aikana.
Toijalaa ei voi lukea tehdaspaikkakuntien joukkoon, vaan syitä vasemmiston kannatukselle ja vasemmistoenemmistölle on etsittävä muualta. Taustalla on historiallisia syitä, sillä Toijalan Työväenyhdistyksestä oli muodostunut merkittävä vaikuttaja Toijalassa. Toisaalta Toijalassa oli työväestöä kannatuspohjana vasemmistopuolueille, vaikka Toijalassa ei ollut suuria työllistäviä tehtaita.
Oma vaikutuksensa sosialidemokraattien kannatukseen on ollut pitkän uran Toijalan kunnalliselä-
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mässä mukana olleilla henkilöillä, jotka saavuttivat luottamusta yli poliittisten rajojen ja toivat jatkuvuutta päätöksentekoon.
Toijalan kunnallispoliittisen päätöksenteon erityisenä piirteenä on ollut pitkään jatkunut ja toimiva
sosialidemokraattien ja kommunistien välinen yhteistoiminta yhteisessä valtuustoryhmässä. Vasemmistoryhmien välisiä yhteyksiä alettiin rakentaa vähitellen Toijalassa sotien jälkeen. Joitakin
kahnauksia lukuun ottamatta sosialidemokraattien ja kommunistien välit eivät Toijalassa kärjistyneet, vaikka valtakunnan politiikassa tilanne oli varsin epävakaa. Ristiriidat valtakunnan tason politiikassa eivät välttämättä heijastuneet paikalliselle tasolle. Toijalassa sosialidemokraatit ovat korostaneet vasemmistoyhteistyön ylläpitämisen tärkeyttä. Vasemmistoyhteistyön keskeisenä perusteena
oli vaikutusmahdollisuuksien varmistaminen. Sosialidemokraatit ovat pitäneet myös vasemmistoryhmän henkilösuhteita toimivina, mikä edisti vasemmistovallan jatkuvuutta. SDP oli Toijalassa
johtava vasemmistopuolue, sillä sosialidemokraattien kannatus oli korkeampaa kuin kommunistien,
joiden ääniosuus vaaleissa oli melko vakiintunut. Vasemmistoryhmät eivät käyneet keskenään kiivasta valtataistelua, mikä helpotti yhteistyösuhteiden pitämistä toimivina. Vasemmistoryhmässä
poliittiset tavoitteet saatiin sovitettua yhteen niin, että yhteistyötä tehtiin pääosin ilman merkittäviä
kiistoja. Puolueet asettivat yhteistyön etusijalle, vaikka näkemyserojen vuoksi neuvotteluissa voitiin
toisinaan vaatia joustamisvaraa puolin ja toisin. Vasemmistopuolueiden sujuva yhteistyö mahdollisti vallankäyttömahdollisuudet ja poliittisen linjan johtamisen, vaikka enemmistöasema ei taannut
kaikkea päätösvaltaa.
Keskeinen kilpailuasetelma Toijalassa kulki vasemmisto–oikeisto -akselilla. Sosialidemokraattien ja
porvariryhmien vastakkaisuudelle voidaan esittää taustaksi historiallisia syitä. Sosialidemokraattien
mielestä porvarienemmistön aikana sosialidemokraatit pidettiin sivussa johtopaikoilta. Sosialidemokraatit kokivat vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi ja arvostelivat porvarijohtoisen Toijalan
heikkoja taloudellisia olosuhteita ja kehittymättömyyttä. Vastakkaisuutta jatkoivat sosialidemokraattien mielestä erilaiset poliittiset tavoitteet. Vaikka käytännön päätöksenteossa poliittiset ryhmät
toimivat yhdessä, sosialidemokraatit korostivat omaa poliittista linjaansa suhteessa porvaripolitiikkaan.
Puoluepolitiikan vaikutus kunnalliselämässä vahvistui varsinkin sotien jälkeen. Kuntien tehtävien
lisääntyminen merkitsi lisääntyneitä vaikutusmahdollisuuksia. Puolueiden välisen kilpailun on nähty kiristyneen, millä on ollut sekä myönteisiä että kielteisiä seurauksia. Kiinnostus kunnallispolitiikkaan kohtaan kasvoi, mikä näkyi Toijalassa esimerkiksi korkeana äänestysaktiivisuutena vaaleissa ja vilkkaana vaalikeskusteluna. Porvarivähemmistö pyrki kyseenalaistamaan sosialidemo133

kraattien valta-asemia. Kyse oli siitä, mitä pidettiin oikeudenmukaisena vaikutusmahdollisuuksien
jakamisena. Varsinkin 1970-luvun kiivaissa vaalitaisteluissa asemia haastettiin. Valtarakenteita yritettiin muuttaa vaaliliittojen turvin, mutta vasemmistovalta säilyi. Toijalan poliittiselle tilanteelle oli
ominaista vallan tasapainon pysyvyys. SDP oli päässyt vasemmistoenemmistön myötä ottamaan
itselleen tärkeimmät luottamustehtävät sekä vähitellen johtavia virkoja. Toisaalta porvaripuoli hallitsi lähes puolta valtuustosta. Politiikka on kompromissien tekemistä, mikä näkyy niin kunnallispolitiikassa kuin valtakunnan tasolla. Vasemmisto ei olisi voinut viedä uudistuksia eteenpäin ilman
porvaripuolen tukea, siihen pakottivat myös lain määräenemmistösäädökset. Siispä vaadittiin jälleen neuvotteluja.
Toijalan Työväenyhdistyksen mielestä porvarivallan aikana Suomessa oli eletty yleisesti pysähtyneisyyden aikaa. Toijalan Työväenyhdistys arvosteli 1960-luvun alussa porvarillisia hallituksia kyvyttömyydestä tarttua yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Toijalassa porvarienemmistön jäljet näkyivät
sosialidemokraattien mukaan lähinnä uudistusten puutteena ja vähäisinä kunnallisina palveluina.
Perinteiset toimintatavat olivat vakiintuneita, poliittiset ryhmät hakivat asemiaan uusissa asetelmissa eikä Suomi ollut ennen 1960-lukua valmis laajoihin yhteiskunnallisiin uudistuksiin sekavan poliittisen tilanteen ja kireiden taloudellisten olojen takia. Myös vanhakantaiset rakenteet ja asenteet
vaikeuttivat yhteiskunnallisia uudistuksia.
Toijalassa sosialidemokraattien valtaannousu tapahtui hieman ennen punamultakauden alkua, ja
odotukset olivat korkealla. Sosialidemokraattien kannatuksen nousu kokoomuksen ohi ei merkinnyt
Toijalassa heti näkyviä muutoksia. Edelleen 1960-luvulla Toijalan kehitysvauhti koettiin hiljaiseksi.
Myöskään SDP:n hallitusvastuun alku ei merkinnyt heti olennaisia muutoksia. SDP:n tie valtaan oli
ollut vaivalloinen puolueen omien sisäisten ristiriitojen sekä epävakaan poliittisen tilanteen vuoksi.
Varsinkin presidentinvaalit olivat SDP:lle vaikea asia ennen Koiviston aikaa. Puolueväki kyseenalaisti toisinaan puolueen päätökset, koska vaikutusmahdollisuuksien puutteet turhauttivat.
Puolueen eheytyminen ja tyytymättömyys yhteiskunnallista tilannetta kohtaan toi SDP:lle vaalivoiton vuonna 1966. SDP:n hallitusvastuun alkaminen herätti odotukset. SDP:n sisällä oli odotettu
pitkään vaikutusmahdollisuuksien avautumista. SDP:n ja keskustapuolueen toisinaan jännitteiden
sävyttämällä yhteistyöllä tehtiin uudistuspolitiikkaa, joka näytti uutta suuntaa Suomelle. Uudenlainen poliittinen ilmapiiri mahdollisti monien reformien, erityisesti sosiaalipoliittisten uudistusten
toteuttamisen. Suunnanmuutos on nähty varsinkin 1960-luvun loppupuolelta lähtien. Suomessa vallitsi melko laaja yhteisymmärrys hyvinvointipalvelujen kehittämisen tarpeellisuudesta, mutta uudistuspolitiikan linjanvedoista käytiin monia taisteluja hallituspuolueiden kesken, ja varsinkin 1970134

luvulla poliittiset kriisit sekä taloudellinen taantuma tekivät yhteiskunnallisesta tilanteesta jälleen
epävakaan. Keskeisiä ja kauaskantoisia uudistuksia ovat olleet muun muassa kansanterveyslaki ja
päivähoitolaki.
Toijalan sosialidemokraattien kunnallispoliittisiin linjauksiin vaikuttivat lisäksi olennaisesti valtiovallan päätökset ja SDP:n linjanvedot. Poliittisen päätöksenteon puitteet olivat jatkuvasti muutoksen
kohteena valtion vaatimusten kautta. Toisaalta valtio edellytti kuntien kehittyvän antamalla niille
lisääntyviä velvoitteita, toisaalta Toijalassa kehitys oli myös omaehtoista. Toijalan Työväenyhdistys
on korostanut olleensa omalta osaltaan luomassa ja kehittämässä suomalaista hyvinvointivaltiota.
Sosialidemokraattien mielestä kunnallisessa päätöksenteossa oli suurelta osin kyse ihmisten hyvinvoinnin parantamisesta, kun kehitettiin kunnan palveluja. Varsinkin 1970–1980-lukuja on pidetty
Toijalassa voimakkaan kehityksen ja rakentamisen aikaa. Taloudellisen vireyden kehittymistä
edesauttoi teollistuminen. Kuntien välillä käytiin kovaa kilpailua teollisuuden sijoittumisesta, minkä
vuoksi myös Toijalan osallistui yritysten investointeihin. Joistakin tappioista huolimatta teollisuuden tukeminen nähtiin kaiken kaikkiaan hyödyllisenä.
Teollistamispolitiikkaan liittyi kiinteästi asunto- ja liikennepolitiikka. Asukasmäärän kasvu pakotti
rakentamaan nopeasti uusia asuntoja. Liikenteellisiä olosuhteita parannettiin omien resurssien mukaan ja valtion ratkaisujen pohjalta. Suomen yhteiskunnallinen muutos toteutui näin Toijalassa.
Mittakaava oli pienempi kuin isommissa kunnissa, mutta muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin
oli etsittävä ratkaisuja myös Toijalassa. Sosialidemokraattien mielestä Toijalassa oli luotava edellytykset sekä hyvälle asumiselle että yritystoiminnalle. Yhteiskunnallinen muutos ja muuttoliike työmahdollisuuksien perässä näkyivät väistämättä kunnallisen tason päätöksenteossa. Uusi elämäntapa
merkitsi uusien tarpeiden syntyä, ja vaatimustaso kasvoi. Palvelutehtävien lisääntyessä kunnallishallintoa rakennettiin ja laajennettiin palasittain. Myös Toijalassa kunnan palvelutaso oli melko
suppea, eikä kysyntään kyetty vastamaan heti. Laajentuvien palvelujen toteuttamiseen vaadittiin
uusien järjestelmien luomista ja uudisrakentamista.
Vasemmistoyhteistyön myötä kunnallispoliittisia päätöksiä valmisteltiin vasemmistojohtoisesti,
joten sosialidemokraatit korostivat kantaneensa suurimman vastuun onnistumisista tai epäonnistumisista. Politiikassa kukaan ei voi yksin ottaa kunniaa edistysaskeleista, mutta sosialidemokraatit
ovat korostaneet, että he ovat keskeisesti olleet määrittelemässä Toijalan kehittämisen suuntaviivoja. Moniarvoisessa yhteiskunnassa on kuitenkin vaadittu kompromisseja, ja Toijalaa rakennettiin
yhteistyössä. Välillä tämä periaate on jäänyt taka-alalle, mutta vastakohdista huolimatta tuloksiin on
päästy neuvotellen ja joustaen. Toisaalta kunnallispoliittiset asiat olivat Toijalassa yhteisiä, sillä
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kaikki poliittiset ryhmät olivat mukana päätöksenteossa ja hyväksymässä suuria investointeja. Suurista linjoista oltiin siten valtuustossa yleensä yksimielisiä. Oma merkityksensä oli toimivilla henkilösuhteilla, sillä johtavat poliitikot eri puolueista ovat kiitelleet yhteistyöstä vastapuolen edustajia.
Tosin aina kompromisseihin ei tyydytty, vaan kiistakysymykset tuotiin kulisseista esiin valtuustokäsittelyissä. Usein poliittisten ryhmien erimielisyydet liittyivät melko pieniltä näyttäviin asioihin
kokonaisuutta katsoen. Käytännön toimenpiteistä nousi erimielisyyksiä. Kyse oli usein eri poliittisten näkemysten yhteentörmäyksistä. Poliittisilla ideologioilla oli todellisia eroja, ja muutenkin yhteiskunta oli avoimen politisoitunut.
Sosialidemokraatit olivat Toijalassa luottavaisia kehitysnäkymien suhteen, ja näkivät edistysaskeleet merkittävinä. Toisaalta toisinaan odotukset olivat usein suuremmat kuin mitä lopulta saavutettiin. Toijalassa keskusteltiin siitä, olisiko ollut mahdollisuuksia pidemmälle. Kokoomus syytti usein
vasemmistoa siitä, että kunnallispolitiikan suurissa kysymyksissä edettiin hitaasti tai liian varovasti.
Porvariryhmän mielestä Toijalan edistysaskeleet olisivat voineet olla nopeampia ja päätöksenteko
tehokkaampaa. Arvostelua pidettiin usein poliittisena pelinä, ja toisaalta sosialidemokraattien mielestä porvarit kyseenalaistivat kaikenlaisten muutosten tarpeen. Vasemmistonäkökulmasta kokoomus näytti suhtautuvan varovaisemmin menojen lisäyksiin ja puhuvan toimintojen tehostamisen
puolesta. Sosialidemokraatit ajoivat kunnan vastuun laajentamista ja hyväksyivät kunnallisveron
korotukset välttämättöminä, jos niillä saatiin vastinetta parantuneiden palvelujen muodossa. Lainsäädännöllisten velvoitteiden merkittävästä lisääntymisestä johtuen kuntien käyttömenot kasvoivat
voimakkaasti, joten tuloja oli saatava lisää joka tapauksessa. Rakentamiskauden aikana kaupungin
investoinnit veivät voimavaroja. Sosialidemokraattien mielestä porvariryhmä ei tarjonnut todellista
vaihtoehtoa veronkorotuksille. Toijalan Työväenyhdistyksen kanta noudatti SDP:n linjauksia julkisen palveluvastuun kasvattamisesta, koska sen nähtiin parantavan ihmisten elämänlaatua.
Voidaanko sanoa, että poliittisten linjojen väliset erimielisyydet vaikeuttivat päätöksentekoa? Toisaalta jännitteet haastavat, pakottavat perustelemaan omat näkemykset ja kenties luovat uusia ideoita. Poliittinen päätöksenteko vaati kompromisseja, jotta asioita saatiin edistettyä ja kaikki poliittiset
ryhmät sitoutumaan uudistuspolitiikan taakse. On muistettava, että uudistuksia, kuten vesihuoltoa
tai terveydenhoitoa, oli toteutettava riippumatta siitä, mikä puolueista vallankahvassa tiukimmin oli
kiinni. Sosialidemokraatit totesivat, että tuskin muutkaan puolueet olisivat voineet saada aikaan
ripeämpiä muutoksia juuri siksi, että rahavarat olivat rajoitetut ja valtion tukea pidettiin niukkana.
Toijalassa sosialidemokraatit arvostelivat valtiota siitä, että kehityskelpoiset kunnat jätettiin huomiotta samalla, kun tukea kohdistettiin syrjäseuduille. Aluepolitiikkaa pidettiin epätasa-arvoisena,
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ja myös Toijalan seudun kuntien välillä vallinnut luottamuspula esti syvemmän yhteistyön. Toijala
ei ollut vauras kunta, mutta tuli toimeen. Palvelujen parantaminen ja kunnan olosuhteiden kohentaminen maksoivat, ja kireiden kuntataloudellisten olosuhteiden koettiin asettaneen rajoituksensa pidemmille edistysaskeleille. Sosialidemokraatit korostivat kuitenkin, että Toijalaan oli saatu 1960luvulla alkunsa saaneen kehityskauden aikana peruspalvelut kuntoon. Tämän jälkeen työväenyhdistys nosti esiin tarpeen lisätä kaupungin vetovoimaa ympäristöä kohentamalla ja harrastusmahdollisuuksien monipuolistamalla.
Yhteiskunnallinen kehitys on riippuvaista kulloinkin vallitsevasta lainsäädännöstä. Arvovalinnat
tehdään kansallisella tasolla, mutta uudistuspolitiikkaa toteutettiin kuntatasolla. Kunnan tehtäväkenttää laajennettiin lakisääteisesti. Hyvinvointivaltiomallin omaksumisen myötä käytäntöjä pyrittiin yhtenäistämään valtion ohjauksella. Kunnista muodostui hyvinvointivaltion perusta, mutta samalla kuntien itsehallintoa kavennettiin. Vallitsevaa oli usko yhtenäisiin suunnittelujärjestelmiin.
Valtionapujen saamiseksi kuntien oli toimitettava tarkkoja selvityksiä viranomaisille palvelujen
järjestämisestä. Monessa suhteessa kunnan päätettäväksi jäi vain palvelujen käytännön toteutus,
mutta toisaalta kuntatason päätöksenteolla oli oma merkityksensä ja paikallisista olosuhteista johtuen palvelujen laajuudessa ja tarjonnassa oli eroja eri kuntien välillä. Resursseja palvelujen järjestämiseen sijoitettiin enemmän tai vähemmän. Kunnat kohtasivat arkipäivän tasolla vaatimukset, joiden on usein todettu ylittävän käytettävissä olevat resurssit ja joutuivat selittämään, miksi voimavarat eivät riittäneet enempään.
Peruspalvelujen rakentaminen toteutettiin Suomessa nopeasti. Hyvinvointivaltion keskeisin perusta
luotiin 1960–1970-luvuilla. Se kuitenkin laajeni taloudellisen kasvun jatkuessa 1980-luvun lopulle
saakka. Valtion ja kuntien suhde oli hyvinvointivaltion rakennusvaiheessa kiinteä, mutta olivatko
osapuolet tyytyväisiä toisiinsa. Toijala muiden kuntien ohella valitti niukkoja resurssejaan tehtävien
ja velvollisuuksien lisääntyessä. Kunnat kaipasivat sekä valtaa että rahaa lisää, mutta kumpaakaan
ei yleensä herunut. Valtio taas patisti kuntia luomaan palveluja tehokkaasti ja laadukkaasti. Myös
sosialidemokraatit olivat vaatimassa 1980-luvulla kuntien vaikutusvallan kasvattamista suhteessa
valtioon. Yhteiskunnallisen turvan kattavuuden on todettu alkaneen purkautua vuoden 1993 valtionosuusjärjestelmän uudistuksen ja kaventuneiden valtionapujen seurauksena. Valtionavut eivät
olleet aiemminkaan kattaneet kuin osan kuntien menoista, mutta tuki oli kohdennettua ja menojen
kasvattamiseen oli suorastaan kannustettu. Käytännössä tarkasta valvonnasta luopuminen ei ole
välttämättä johtanutkaan todelliseen itsemääräämisoikeuden lisääntymiseen, jos päätösvalta valta
rajoittuu sen pohtimiseen, miten selviytyä lakisääteisten tehtävien hoidosta. Toijalassa sosialidemo-
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kraatit totesivat jatkuvasti, että kunnallistalous oli niukkuuden jakamista. 1980-luvulta alkaen sen
on saanut tehdä vapaammin.
Viimeistään lama pysäytti palvelujen rakentamiseen vaiheen, mikä merkitsi sopeutumista karsimisen ja säästöjen politiikkaan. Puheet rationalisoinnista, taloudellisuudesta ja tehokkuudesta lisääntyivät. Porvarihallituksen synty 1990-luvun alussa näyttäytyi vahingollisena sosialidemokraattien
hellimälle hyvinvointivaltioajatukselle. Sosialidemokraattien näkökulmasta hyvinvointivaltio oli
rakentunut SDP:n hallitusvallan aikana. Toijalassa sosialidemokraatit olivat suhtautuneet toisinaan
kriittisesti myös oman puolueensa hallituspolitiikkaan, mutta 1990-luvun alussa kuntien ja valtion
suhteet nähtiin entistä kärjistyneimpinä. Työväenyhdistys syytti porvarihallitusta kurjistuvista olosuhteista kuntatasolla. Kuntatalouden jatkuva kiristyminen ja velkaantuminen nähtiin seurauksena
valtion jatkuvasti antamista uusista velvollisuuksista kunnille.
Muutos taloudellista hyvinvoinnista laman kuritukseen 1990-luvun alussa oli jyrkkä, ja kunnissa
jouduttiin tarkastelemaan rakenteita uudelleen ja toteuttamaan säästöpolitiikkaa. Kuntasektorilla
onnistuttiin sopeuttamaan toimintoja niukkeneviin resursseihin. Toijalassa tehtiin 1990-luvun alussa
kaksi isoa veronkorotusta ja alettiin etsiä säästökeinoja edelleen sosialidemokraattien johdolla. Toijalassa tehtiin monia vaikeita mutta välttämättömiksi todettuja ratkaisuja. Säästöjen aiheuttamista
muutoksista huolimatta kokonaisuudessa toimintaa jatkettiin pitkälti samoissa puitteissa, koska
kunnilla säilyi vastuu palvelujen järjestämisestä. Lama kuitenkin muutti ajattelutapoja, ja säästölinjasta on tullut lähes arkea.
Lamavuodet olivat Toijalassa vaatineet laajaa sitoutumista yhteisten päätösten taakse. Toisaalta
tyytymättömyys kyti poliittisten ryhmien välisissä suhteissa. Sosialidemokraatit olivat pitkään jatkuneen johtoasemansa ansiosta tottuneet hoitamaan asioita ja päättämään kaupungin kehittämisen
suunnista. Sosialidemokraatit olivat myös jatkuvasti korostaneet, että päätökset tehtiin yhteistyössä
ryhmien kesken. Monet olivat kuitenkin tyytymättömiä vaikutusmahdollisuuksiinsa, ja arvostelu
sosialidemokraatteja kohtaan voimistui 1990-luvulla. Sosialidemokraattien mielestä enemmistöryhmän vallankäyttö oli oikeutettua ja luonnollista, eikä syytöksiä saneluvallan käytöstä pidetty
perusteltuina. Sosialidemokraatit olivat aiemmin luottaneet tuloksellisen politiikan takaavan vasemmistovallan jatkon, mutta lama-ajan poliittisessa tilanteessa kasvoi otollinen pohja muutosvaatimuksille.
Vasemmistoenemmistöisyys leimasi Toijalan kunnallispolitiikkaa lähes 40 vuoden ajan. Sosialidemokraatit olivat vuoden 1956 kunnallisvaalien jälkeen omaksuneet tavoitteen vasemmistoenemmis138

tön ylläpitämisestä, ja sen myötä vasemmistojohtoisuus muodostui Toijalassa vallitsevaksi tilanteeksi. Väliaikaiset vasemmistoenemmistön menetykset johtuivat vasemmistopoliitikkojen keskinäisistä kahinoista. Vasemmistoryhmän toimintaa vaikeuttivat ajoittain puolueiden väliset näkemyserot tai niiden sisäiset kiistelyt. Vasemmistovallan horjuminen 1980-luvulla nähtiin varoituksena siitä, että sisäinen riitely oli uhka valta-asemien säilyttämiselle.
Toijalan Työväenyhdistyksen ristiriitojen sävyttämä aika 1980-luvun alussa koetteli koko vasemmistoryhmää. Työväenyhdistyksessä ja sosialidemokraattien valtuustoryhmässä henkilösuhteet joutuivat koetukselle. Luottamustehtäviä jaettiin uudestaan ja yhdistyksessä jakauduttiin eri ryhmittymiin. Kysymys vallasta kärjisti tilanteen. Oli väistämätöntä, että sosialidemokraattien valtuustoryhmän hajoaminen vaikeutti vasemmiston toimintamahdollisuuksia, vaikka yhteisestä esiintymisestä valtuustossa ei luovuttu. Kuten aiemminkin sosialidemokraattien välisissä ristiriidoissa hyötyjinä pidettiin muita poliittisia ryhmiä. Sitoutumattomat edustajat horjuttivat valtuuston valtasuhteita.
Vasemmistoenemmistö menetettiin hetkellisesti myös 1980-luvun lopulla yhden SKDL:n valtuutetun siirryttyä sitoutumattomaksi. Työväenyhdistys piti sitoutumattomaksi siirtyneitä äänestäjien
luottamuksen pettäjinä, koska vaaleissa vasemmisto oli edelleen saanut enemmistön. Sosialidemokraattien kanssa ristiriitoihin joutuneet puolestaan arvostelivat vallankäytön rakenteita. Vasemmistoenemmistön horjumista pitkin 1980-lukua voi pitää kovana kolauksena sosialidemokraateille,
joille oli ollut jo pitkään tärkeää vaalia vasemmistoenemmistöä Toijalassa.
Ristiriidat laitettiin syrjään, kun vasemmistoenemmistö oli kuitenkin sosialidemokraattien mielestä
tärkein tavoite. Sosialidemokraatit pitivät kuitenkin vasemmistoyhteistyötä yleensä toimivana. Tällä
taustalla vasemmistoenemmistön päättyminen vaalien kautta oli iso muutos Toijalassa. Vasemmistoenemmistön horjumisesta huolimatta vaaleissa se kaatui vuonna 1996. Toijalan kunnallispoliittinen vasemmistoenemmistö murtui uusien haastajien edessä. Valta-asemat jaettiin uudelleen, ja aikaa tarvittiin eri osapuolten sopeutumiseen tilanteeseen. Vasemmiston tappio merkitsi uudenlaisen
poliittisen aikakauden alkua Toijalassa. Poliittisia rakenteita ravisteltiin, ja sosialidemokraattien
kannalta vasemmistoenemmistön tuoma poliittinen vakaus vaihtui epävarmuuteen. Sosialidemokraatit olivat ylpeitä saavutuksista vasemmiston valtakauden aikana. Vasemmistoenemmistön ylläpitämisestä tuli Toijalan kunnallispolitiikkaa leimaava piirre. Kun vasemmistoenemmistö menetettiin, tavoitteeksi tuli heti perinteisen valtatasapainon palauttaminen Toijalaan. Vasemmistoenemmistön valta-aseman perintö painoi. Sosialidemokraattien näkökulmasta Toijalan kunnallispolitiikka
muuttui epävakaaseen suuntaan, mutta paluuta vanhaankaan ei ollut. Kunnallispoliittinen päätöksenteko Toijalassa oli muuttunut.
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10 Lähdeluettelo
A. Arkistolähteet
Akaan kaupungin arkisto (AKA)
Akaa
Toijalan kauppalan ja kaupungin hallinnon asiakirjat 1956–1996
Toijalan kauppalanvaltuuston kokousten pöytäkirjat
Toijalan kaupunginvaltuuston kokousten pöytäkirjat
Toijalan kaupunginhallituksen kokousten pöytäkirjat
Kunnalliskertomukset
Tilinpäätöskertomukset
Suunnitelmat
Toijalan kauppalanhallituksen asettaman talousohjelmatoimikunnan kokouksen pöytäkirjat
Muistiot valtuustoryhmien neuvottelukokouksista
Akaan kaupungin arkisto (AKA)
Akaa
Toijalan Työväenyhdistyksen (TTY) aineisto vuosilta 1956–1996
Kuukausikokousten pöytäkirjat (kk ptk)
Johtokunnan kokousten pöytäkirjat
Toimintakertomukset (tk)
Toimintasuunnitelmat
Kirjeet
Toijalan kunnallis-viesti 1960
Sos.dem. valtuustoryhmän toimintakertomukset
Vaalityömuistio, laatinut Pentti Huusari 1960
Vaaliohjelmat
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän pöytäkirjat ja toimintakertomukset
Vasemmistoryhmän pöytäkirjat ja toimintakertomukset
Muistiot SDP:n ja SKDL:n neuvotteluista
Kunnallistoimikunnan pöytäkirjat
Toijalan, Viialan, Kylmäkosken, Kalvolan ja Valkeakosken sos.dem. kunnallisjärjestöjen
neuvottelukokousten pöytäkirjat
Etelä-Hämeen Sosialidemokraattisen Piirin lausunnot ja kirjeet
Jaostojen pöytäkirjat, toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat
SDP:n kunnallispoliittiset ohjelmat
Työväenarkisto (TA)
Helsinki
Toijalan Sosialidemokraattisen yhdistyksen (TSY) aineisto
Kokousten pöytäkirjat ja toimintakertomukset
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B. Julkaistut lähteet
1. Lähdejulkaisut
Hämeen lääninhallitus. Lopullinen ehdotus kuntauudistusta koskeviksi suunnitelmiksi Hämeen
Läänissä. Hämeen lääninhallitus, Hämeenlinna 1969.
Sosialidemokratian 90 vuotta Toijalassa. Katsaus Toijalan Työväenyhdistyksen 90-vuotiseen toimintaan. Toijalan Työväenyhdistys ry. Toijalan Seutu Oy:n Kirjapaino, Toijala 1979.
Sosialidemokratia suunta 80-luvulle SDP. Pöytäkirja Suomen Sosialidemokraattisen puolueen
XXXI puoluekokouksesta Espoossa 1978. Sosialidemokraattien Puoluetoimikunta. Kansan Voima
Oy:n Kirjapaino, Joensuu 1979.
Toijalan Vanhainkotiyhdistys ry.
Kauko Merimaa, Toijalan seudun vanhankotiyhdistys ry vv. 1957.
Urpo Niemisen kokoelma.
Eero Lehtonen, Toijalan kaupungin pääterveysasema 10 vuotta. Rakentamisen historiikki
10-vuotisjuhlassa 1.9.1994
Suomen virallinen tilasto XXIX B:2. Kunnallisvaalit 1964. Helsinki 1965.
Suomen virallinen tilasto XXIX B:3. Kunnallisvaalit 1968. Helsinki 1969.
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Liite 1.
Puolueiden saamat äänimäärät ja valtuustopaikat kunnallisvaaleissa 1956–1992 Toijalassa sekä vertailu äänten jakautumisesta vasemmistopuolueiden ja muiden puolueiden välillä.

vuosi

SDP

TPSL

1956

1002
/9
918 /
7
1112
/8
1162
/8
1864
/ 10
1765
/ 10
1909
/ 14
1676
/ 13
1672
/ 13
1868
/ 15
1277
/ 11

-

1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996

SKDL/
VAS
318 / 3

285 /
2
323 /
2
188 /
1
-

378 / 3

-

728 / 4

-

715 / 4

-

655 / 5

-

623 / 5

-

637 / 5

-

306 / 2

471 / 3
419 / 3
582 / 3

KOK

KESK

LKP

SKL

SMP

855 /
8
1425
/ 11
956 /
6
956 /
6
1098
/8
1564
/9
1712
/ 12
1842
/ 14
1685
/ 14
1486
/ 12
1177
/ 11

405 / 3

-

-

-

-

-

407 /
2
407 /
2
366 /
2
346 /
3
334 /
3
-

944

99 / 0
161 / 1
127 / 0
282 /
2946
159 / 1
204 / 1
263 / 3

164 /
1
132 /
1
31 / 0

sos. yht.

ei sos. yht.

-

ToSi945
-

1370 / 12

1260 / 11

-

-

-

1581 / 12

1425 / 11

243 /
0
243 /
0
243 /
0
134 /
0
122 /
1
100 /
1
109 /
1
154 /
1
136 /
1

75 / 0

-

1906 / 13

1489 / 8

75 / 0

-

1769 / 12

1468 / 8

75 / 0

-

2446 / 13

1891 / 10

78 / 0

-

2493 / 14

2261 / 13

51 / 0

-

2624 / 19

2346 / 16

82 / 0

-

2331 / 18

2306 / 17

34 / 0

-

2295 / 18

2151 / 17

-

-

2505 / 20

1967 / 15

-

816 /
7

1583 / 13

2423 / 22

Lähteet:
TSY:n tk 1964. TSY C1. 363.2. TA.
Toijalan Seutu 19.10.1956.
Korkeamäki 1989, 162.
Suomen virallinen tilasto XXIX B:2. Kunnallisvaalit 1964. Helsinki 1965.
Suomen virallinen tilasto XXIX B:3. Kunnallisvaalit 1968. Helsinki 1969.
Tilastokeskus SVT XIX B:4. Kunnallisvaalit 1972. Helsinki 1974.
Tilastokeskus SVT XXIX B:5. Kunnallisvaalit 1976. Helsinki 1977.
Tilastokeskus SVT XXIX B:6. Kunnallisvaalit 1980. Helsinki 1981.
Tilastokeskus SVT XXIX B:7. Kunnallisvaalit 1984. Helsinki 1985.
Tilastokeskus SVT Vaalit 1989:1, Kunnallisvaalit 1988. Helsinki 1989.
Tilastokeskus SVT Vaalit 1993:1, Kunnallisvaalit 1992. Helsinki 1993.
Tilastokeskus SVT Vaalit 1997:2. Kunnallisvaalit 1996. Helsinki 1997.

944

Porvarillinen vaaliliitto vuosina 1956 ja 1960.
Toijalan Sitoutumattomat -kansanliike.
946
Keskustapuolue ja LKP yhteisellä listalla.
945
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Liite 2.
Puolueiden saamat äänimäärät eduskuntavaaleissa 1958–1991 Toijalassa sekä vertailu äänten jakautumisesta vasemmistopuolueiden ja muiden puolueiden välillä.

vuosi

SDP

1958
1962
1966
1970
1972
1975
1979
1983
1987
1991
1995

851
935
1357
1272
1512
1612
1766
1864
1684
1275
1681

TPSL/
sos.dem
oppositio
348
443
291
138
100
-

SKDL/
VAS

ML/
KESK

KOK

SKL

LKP

VIHR

SMP

384
537
561
523
590
710
717
721
612
462
434

112
227
194
158
136
193
218
304948
229
417
412

823
945
861
1156
1174
1300
1504
1562
1621
1312
1107

97
153
198
254
151
99
134
105

378
449
341
340
286
100
67
103

121
232
231

10
10
248
220
117
185
409
188
416
29

Lähde:
Suomen virallinen tilasto XXIX A:24. Eduskuntavaalit 1954. Helsinki 1954.
Suomen virallinen tilasto XXIX A:26. Eduskuntavaalit 1958. Helsinki 1959.
Suomen virallinen tilasto XXIX A:28. Eduskuntavaalit 1962. Helsinki 1962.
Suomen virallinen tilasto XXIX A:29. Eduskuntavaalit 1966. Helsinki 1966.
Suomen virallinen tilasto XXIX A:31. Eduskuntavaalit 1970. Helsinki 1971.
Suomen virallinen tilasto XXIX A:32. Eduskuntavaalit 1972. Helsinki 1973.
Tilastokeskus SVT XXIX A:33. Eduskuntavaalit 1975. Helsinki 1976.
Tilastokeskus SVT XXIX A:35. Eduskuntavaalit 1979. Helsinki 1979.
Tilastokeskus SVT XXIX A:37. Eduskuntavaalit 1983. Helsinki 1983.
Tilastokeskus SVT XXIX A:38. Eduskuntavaalit 1987. Helsinki 1987.
Tilastokeskus SVT vaalit 1991:2. Kansanedustajain vaalit 1991. Helsinki 1991.
Tilastokeskus SVT vaalit 1995:3. Kansanedustajain vaalit 1995. Helsinki 1996.

947
948

Yhteensä puolueet jotka saivat ääniä alle 130.
Keskustapuolue ja LKP yhteisellä listalla.
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947

Muut

sos.
yht.

ei sos.
yht.

327
337
13
28
34
56
127
72
344

1583
1915
2209
1933
2202
2515
2483
2585
2360
1749
2119

1262
1520
1456
2108
2024
2176
2481
2427
2233
2346
1756

Liite 3.
Puolueiden ja muiden vaaliliittojen saamat äänimäärät presidentinvaaleissa Toijalassa 1962–1988
sekä presidentinvaaliehdokkaiden äänimäärät vaaleissa 1988 ja 1994.
Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1956
U.K. Kekkosen kannattajat 128
K.A. Fagerholmin kannattajat 947
S. Tuomiojan kannattajat: KOK 1065, Vapaamielisten liitto 22
E. Kilven kannattajat 358
E. Rydmanin kannattajat 213
1962
SDP 675
SKDL 482
TPSL 366
Kekkosen vaaliliitto: Suomen kansanpuolue 341, Maalaisliitto 446, Muut 46
Kokoomuksen ja kansanpuolueen vaaliliitto 940
1968
Kekkosen vaaliliitto 1335: SKDL 410, TPSL 154, SDP 571, KESK 190
Kokoomuksen vaaliliitto 1119
Vennamon vaaliliitto 331
LKP 298
1978
SDP 1419
SKDL 681
KOK 1044
KESK 227
LKP 235
SMP 235
SKL 351
SKYP 26
1982
SDP 2730
SKDL 548
KOK 1424
KESK 338
RKP 10
LKP 129
SMP 67
SKL 106
POP 20
1988
SDP 2394
Ehdokkaiden äänimäärät
KOK 1376
Mauno Koivisto 2882
KESK 424
Harri Holkeri 1289
SMP 155
Kalevi Kivistö 474
DEVA 53
Paavo Väyrynen 451
Yhteislista A (Kivistö) 429
Jouko Kajanoja 45
1994, suora kansanvaali
1. kierros
2. kierros
Martti Ahtisaari 1737
Claes Andersson 191
Martti Ahtisaari 3334,
Elisabeth Rehn 914
Eeva Kuuskoski 118
64,2 %
Raimo Ilaskivi 971
Sulo Aittoniemi 99
Elisabeth Rehn 1869,
Paavo Väyrynen 559
Toimi Kankaanniemi 71 35,8 %
Keijo Korhonen 254
Pekka Tiainen 3
Pertti Virtanen 239
Lähde:
Suomen virallinen tilasto XXIX A:25. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1956. Helsinki 1956.
Suomen virallinen tilasto XXIX A:27. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1962. Helsinki 1962.
Suomen virallinen tilasto A:30. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1968. Helsinki 1968.
Tilastokeskus SVT XXIX A:34. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1978. Helsinki 1978.
Tilastokeskus SVT XXIX A:36. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1982. Helsinki 1982.
Tilastokeskus SVT, Vaalit 1994:3. Presidentinvaalit 1994. Helsinki 1994. Toijalan Seutu 5.2.1988.
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