
Eduskuntavaalit 1966 

 

Syksystä 1964 vallassa oli ollut Johannes Virolaisen johtama porvaripuolueiden hallitus, 
jossa maalaisliitto/keskustapuolueella oli pääministerin paikan ohella ulkoministerin salkku 
ja kokoomuksella valtiovarainministeriö. Eheytyvä ja keskinäiseen yhteistyöhön valmis 
vasemmisto haastoi maaliskuussa 1966 pidettävien eduskuntavaalien edellä “porvarillisen 
hegemonian” ja maataloutta suosineen talouspolitiikan. Vaikka talouden kasvu oli jatkunut, 
myös inflaatio eteni ja söi suhteellisesti eniten palkkatyöläisten ostovoimaa. Oppositio 
käytti heidän tyytymättömyyttään hyväksi, joten vaalikamppailusta tuli vahvasti 
sisäpoliittinen ja ideologisten vastakkaisuuksien sävyttämä. 

Kiihkeää vaalitaistelua seurasi vilkas osallistuminen itse vaaleihin, joiden 
äänestysprosentiksi tuli 84,9. SDP menestyi suoraviivaisella, talouteen painottuneella 
“kahdeksan kohdan ohjelmalla” erittäin hyvin. Se sai 17 lisäpaikkaa ja kohosi suurimmaksi 
puolueeksi 55 kansanedustajalla. Sosiaalidemokraateista vielä erillään ollut TPSL menetti 
jonkin verran ääniä edelliseen vaaliin verrattuna mutta sai SKDL:n kanssa tekemänsä 
vaaliliiton vuoksi viisi lisäpaikkaa eli yhteensä seitsemän. SKDL menetti vastaavasti kuusi 
paikkaa saaden uuteen eduskuntaan 41 edustajaa. Vasemmisto saavutti enemmistön 
yhteensä 103 paikalla. 

Kaikki hallituspuolueet kokivat tappioita: kokoomus 6, keskustapuolue 4, liberaalinen 
kansanpuolue 4 ja ruotsalainen kansanpuolue 2 paikkaa. 

Vaalitulosta juhlittiin vasemmiston piirissä myös suurena ideologisena käänteenä. Vahvaa 
symboliikkaa sisältyi siihenkin, että vaalipäivänä Ylioppilasteatteri esitti ensi-illassa Arvo 
Salon kirjoittaman Lapualaisoopperan. Se sai suuren suosion, ja libreton tekijä kuuli myös 
tulleensa valituksi uuteen eduskuntaan. Kaikinpuolinen paine vasemmistolaiseen 
politiikkaan ja yhteiskunnalliseen muutokseen kasvoi. 

Vaalien jälkeiset hallitusneuvottelut olivat kuitenkin sitkeät, sillä SDP ei ollut halukas 
puhtaan vasemmistohallituksen muodostamiseen pelätessään kommunistien saavan siinä 
liiaksi valtaa. Lopulta 27. toukokuuta SDP:n puheenjohtajasta Rafael Paasiosta tuli 
pääministeri vasemmiston ja keskustapuolueen muodostamaan hallitukseen. SDP:stä 
nimitettiin valtiovarainministeriksi Mauno Koivisto ja keskustapuolueesta ulkoministeriksi 
Ahti Karjalainen. SKDL ja TPSL saivat tyytyä vähempiarvoisiin ministerinpaikkoihin. 

Uudella hallituksella oli eduskunnassa tukenaan 152 kansanedustajaa. Sitä sanottiin 
“kansanrintamaksi”, koska kommunistit tulivat myös mukaan. Käytännössä hallitus edusti 
paluuta muutamaksi vuodeksi katkenneeseen sosiaalidemokraattien ja maalaisliiton 
yhteistyöhön eli “punamullan” perinteeseen. Uutta oli SDP:n vahva asema. 
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