
Puolueiden voimasuhteiden kehitys 1970-luvulla 

 

Eduskuntavaaleissa maaliskuussa 1970 kärsivät hallituksen muodostanut vasemmisto ja 

keskustapuolue suuria tappioita. Samalla vasemmisto menetti enemmistönsä, kun SMP ja 

kokoomus saivat lisäpaikkoja. Edustajapaikat jakautuivat seuraavasti: SDP 52, kokoomus 

37, keskustapuolue 36, SKDL 36, SMP 18, ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 12, 

liberaalinen kansanpuolue (LKP) 8 ja kristillinen liitto 1. Lyhyen välivaiheen jälkeen 

vaaleissa tappion kärsineet “kansanrintaman” puolueet jatkoivat hallituksessa. 

Ennenaikaisissa eduskuntavaaleissa tammikuussa 1972 puolueiden voimasuhteet eivät 

paljonkaan muuttuneet. SDP sai kolme lisäpaikkaa ja SKDL yhden. Oikeisto kärsi lieviä 

tappioita. Puolueiden edustajapaikat vaalien jälkeen olivat: SDP 55, SKDL 37, 

keskustapuolue 35, kokoomus 34, SMP 18, RKP 10, LKP 7 ja kristillinen liitto 4. 

Syyskuussa 1975 pidettiin jälleen ennenaikaiset eduskuntavaalit. SDP säilytti asemansa 

suurimpana puolueena, vaikka menettikin yhden paikan. Merkittävintä oli SMP:n 

romahdus. Puolue oli hajonnut jo vuoden 1972 vaalien jälkeen kahteen osaan, ja nyt sille 

jäi vain kaksi paikkaa. SKDL voitti kolme paikkaa ja sai siis yhteensä 40 edustajaa. Myös 

keskustapuolue voitti saaden yhteensä 39 edustajapaikkaa. Kokoomus sai 35 paikkaa, 

RKP 10, LKP 9 ja kristillinen liitto myös 9. Keskustan pienet puolueet siis hieman 

vahvistuivat, samalla kun SMP menetti kannatustaan. 

Vuosikymmenen päättyessä pidettiin “säännönmukaiset” eduskuntavaalit maaliskuussa 

1979. Tuloksena oli oikeiston vahvistuminen, mikä voitiin nähdä myös opposition voittona. 

Paikat jakaantuivat seuraavasti: SDP 52, kokoomus 47, keskustapuolue 36, SKDL 35, 

RKP 10, kristillinen liitto 9, SMP 7 ja LKP 4. 

Puolueiden voimasuhteet eivät siis 1970-luvulla muuttuneet kovinkaan paljon. 

Porvarillisten puolueiden (oikeiston) vahva asema vakiintui ja kokoomuksen kannatus 

nousi. Silti pääasiallisena hallituskokoonpanona jatkoi “kansanrintama”, ja sen sisällä 

sosiaalidemokraatit vakiinnuttivat hallitsevan asemansa. 
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