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SYSTEM PARTYJNY FINLANDII

I. Uwarunkowania systemu partyjnego

Historia partii politycznych w Finlandii sięga dalej niż sama niepodległość tego pań-
stwa. Właśnie fakt pozostawania pod obcym panowaniem – szwedzkim, a zwłaszcza 
rosyjskim (od 1809 r.) – odcisnął piętno na politycznej organizacji społeczeństwa, 
która ogniskowała się wokół problemu jego kulturowej i językowej tożsamości, 
i dopiero z czasem objęła kwestie stricte polityczne. Spór o status języka fi ńskiego 
między orientacją fi nomanów (fennomanów) i szwedomanów (swekomanów) prze-
niósł się na forum reaktywowanego w 1863 r. parlamentu stanowego, dając początek 
pierwszym stronnictwom. U schyłku XIX w. w ruchu fi nomanów doszło do pęk-
nięcia, a wyodrębnione grupy „starofi nów” i „młodofi nów” zaczęły budować kom-
pleksowy program – odpowiednio: konserwatywny i liberalny1. Jednak za pierwszą 
rzeczywiście nowoczesną partię – z masowym członkostwem, programem i statutem 
– należy uznać formację socjaldemokratyczną powołaną w 1899 r.2 Czynnikiem, któ-
ry przyspieszył przekształcenia istniejących ugrupowań w organizacje partyjne we 
współczesnym rozumieniu, stała się reforma parlamentu w 1906 r., polegająca na za-
stąpieniu przedstawicielstwa stanów jednoizbową Eduskuntą, powoływaną w opar-
ciu o najbardziej demokratyczne w Europie prawo wyborcze3. Na potrzeby rywali-
zacji o głosy szerokich grup społecznych formalną strukturę – pod nazwą Związku 

1 Podobny rozłam miał nieco wcześniej miejsce również w Partii Szwedzkiej, ale secesjoniści 
nie zdołali uformować trwałej struktury ani zdobyć szerszego poparcia. M. Grzybowski, Finlandia. 
Zarys systemu ustrojowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 34.

2 Idem, Systemy polityczne współczesnej Skandynawii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1989, s. 187.

3 Nie ustanawiano żadnych cenzusów, a prawo głosu otrzymali wszyscy obywatele powyżej 24. 
roku życia. W ten sposób Finlandia stała się drugim państwem na świecie i pierwszym w Europie, 
w którym zrównano status polityczny kobiet i mężczyzn. Granica wieku wyborczego była następ-
nie obniżana w 1944 (do 21 lat) i 1969 r. (do 20 lat), aż do poziomu 18 lat w 1972 r. Od 1976 r. taka 
sama granica obowiązuje dla biernego prawa wyborczego.

111



Agrariuszy (Maalaisliitto, ML)4 – stworzyli również reprezentanci dotychczasowe-
go stanu chłopskiego.

W epokę niepodległości Finlandia wkraczała więc z ukształtowanym w swym 
zrębie systemem relacji między stronnictwami, które, dzięki swemu zakorzenieniu 
w tradycji politycznej, otrzymały szansę przesądzenia o kształcie ustroju nowego 
państwa. Jednak wizje prezentowane przez poszczególne opcje tak dalece od sie-
bie odbiegały, że stały się przedmiotem konfl iktu zbrojnego, a po jego zakończeniu 
ostrej walki na forum Komisji Konstytucyjnej w Eduskuncie. Klęska sił lewicowych 
w wojnie domowej 1918 r. przesądziła o porzuceniu przez główny nurt socjaldemo-
kracji haseł walki klasowej, co doprowadziło do odejścia z partii bardziej radykal-
nych działaczy. Formacje komunistyczne nie miały jednak możliwości prowadzenia 
legalnej działalności na obszarze państwa aż do zakończenia drugiej wojny świato-
wej. Pierwsze wybory przeprowadzone w 1922 r. wyznaczyły układ sił w polityce 
wewnętrznej kraju na cały okres międzywojenny: zwycięska lewica osiągnęła 40% 
poparcia, zaś partie prawicowe i centrowe po 30%5.

Zmiana sytuacji międzynarodowej po zakończeniu wojny, a zwłaszcza bliskość 
Związku Radzieckiego przesądziły o specyfi ce polityki Finlandii w kolejnych dzie-
sięcioleciach, również w aspekcie wewnętrznym. Strategia utrzymywania równego 
dystansu do obu rywalizujących mocarstw oraz otwartość na współpracę z potężnym 
sąsiadem, określana jako Linia Paasikivi–Kekkonen, przyniosła dużą popularność jej 
autorom. Dzięki niej zwłaszcza ten drugi polityk oraz jego polityczne zaplecze – ML 
– uzyskali decydujący wpływ na kształt polityki państwa. Ważną datą dla rozwoju 
systemu partyjnego jest rok 1966, w którym miały miejsce tzw. „wybory protesta-
cyjne”. Ich zwycięzca – Fińska Partia Socjaldemokratyczna (Suomen Sosialidemo-
kraattinen Puolue, SDP) – przełamał tradycyjną niechęć do współpracy z formacją 
komunistyczną, funkcjonującą od 1944 r. w ramach szerszej koalicji pod nazwą De-
mokratycznego Związku Narodu Fińskiego (Suomen Kansan Demokraattinen Liitto, 
SKDL). Przewaga trzech czwartych głosów w parlamencie pozwoliła partiom lewicy 
i centrum na przeprowadzenie szeregu reform socjalnych i położenie podstaw pod 
budowę państwa opiekuńczego. Kolejna dekada przyniosła jednak przesunięcie na-
strojów elektoratu i sukces formacji prawicowych. Scena polityczna uległa ponadto 
dalszej fragmentaryzacji, pojawiły się na niej bowiem ugrupowania reprezentujące 
nowe podziały socjopolityczne: populistyczna Fińska Partia Wiejska (Suomen Maa-
seudun Puolue, SMP), chadecy oraz „Zieloni”.

Prawdziwa zmiana systemu partyjnego nastąpiła jednak dopiero w latach 90. 
XX w. Polegała ona na zredukowaniu dysproporcji dzielącej najważniejsze partie: 
socjaldemokratów, konserwatystów i centrum oraz wykreowaniu zupełnie nowej 
formuły koalicji gabinetowych. Konwersja systemu partyjnego przebiegała równo-

4 W tekście wskazano nazwy oryginalne partii jedynie w języku fi ńskim. Ofi cjalne nazwy 
w obu językach urzędowych Finlandii, fi ńskim i szwedzkim, zawiera Wykaz skrótów umieszczony 
na końcu tekstu.

5 V. Serzhanova, System partyjny Finlandii, „Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akade-
mii im. J. Długosza w Częstochowie: Gubernaculum et Administratio” 2004, z. 3, s. 46.
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cześnie z ewolucją ustroju politycznego, prowadząc do określenia na nowo jego ram 
w akcie konstytucyjnym z 1999 r.

Przez dziesięciolecia fi nlandzkie partie6 funkcjonowały bez prawnego umoco-
wania w aktach najwyższej rangi. Ich konstytucyjna instytucjonalizacja dokonała się 
dopiero w 1999 r. Nowa ustawa zasadnicza nie określiła statusu formacji politycz-
nych, skoncentrowała się bowiem na zasadach wykonywania przez nie niektórych 
funkcji publicznych, a przede wszystkim udziału w wyborach parlamentarnych i pre-
zydenckich7. Podstawę do tworzenia i działania stronnictw stanowi ogólna swobo-
da zrzeszania się, obejmująca prawo powoływania stowarzyszeń, przystępowania 
do nich i dobrowolnego ich opuszczania8. Partie polityczne pojawiają się literalnie 
w tekście konstytucji po raz pierwszy w § 25 – właśnie jako podmioty uprawnione do 
zgłaszania kandydatów w wyborach do Eduskunty. Podobne brzmienie w odniesie-
niu do elekcji prezydenckiej ma § 54, obejmujący już jednak wyłącznie ugrupowania 
posiadające przedstawicielstwo w parlamencie9.

Usytuowanie partii w systemie politycznym dookreśla odrębna ustawa, obowią-
zująca od 1969 r., choć należy mieć na uwadze również prawo wyborcze i regulamin 
Eduskunty. Już przepis otwierający czyni warunkiem zaliczenia danej organizacji do 
tej kategorii wpis do specjalnego rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Spra-
wiedliwości. Tak sformułowaną defi nicję prawną uzupełnia wskazanie na cel formacji 
politycznych: wywieranie wpływu na sprawy państwa oraz demokratyczne metody 
działania10, choć równocześnie nie przewidziano delegalizacji ugrupowań, które nie 
spełniałyby tych warunków11. Stronnictwa reprezentowane w parlamencie otrzyma-
ły gwarancje dostępu do publicznych środków masowego przekazu oraz subsydiów 
z budżetu na działalność statutową i programową12. Wysokość tych ostatnich wyzna-
czana jest przez liczbę mandatów w Eduskuncie. Z kolei brak reprezentacji parlamen-
tarnej w okresie dłuższym niż dwie kadencje powoduje wykreślenie z rejestru.

Rozwój systemu partyjnego następował równolegle z ewolucją samego ustroju 
politycznego Republiki. Pierwotny jego kształt, określony Aktem o Formie Rządu 

6 Określenie „fi nlandzki” używane będzie w odniesieniu do państwa, natomiast termin „fi ński” 
dotyczy wspólnoty narodowej. Rozróżnienie takie jest powszechnie akceptowane w literaturze, 
a wskazują na nie m.in. S. Sagan, V. Serzhanova, Dzieje narodu i państwa [w:] Konstytucja Finlan-
dii, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 12, przyp. 9.

7 J. Osiński, Wstęp [w:] Konstytucja Republiki Finlandii z 11 czerwca 1999 r., tłum. i wstęp 
J. Osiński, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 58.

8 § 13 Konstytucji Finlandii z 11 czerwca 1999 r., ibidem.
9 § 25 i § 54 Konstytucji Finlandii z 11 czerwca 1999 r., ibidem.
10 § 2 Ustawy o partiach politycznych z 10 stycznia 1969 r., http://www.fi nlex.fi /en (dostęp: 

10 XII 2009 r.). Jednym z warunków formalnych wniosku o wpis jest udokumentowanie poparcia 
5 tys. obywateli. Próg ten wydaje się wysoki, wziąwszy pod uwagę liczebność elektoratu w Fin-
landii.

11 M. Chmaj, Wolność tworzenia i działania partii politycznych. Studium porównawcze, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006, s. 129.

12 Finansowanie ze środków publicznych pociąga za sobą obowiązki w zakresie sprawozdaw-
czości, określone precyzyjnie w ustawie i aktach wykonawczych.
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z 1919 r.13, łączył elementy parlamentaryzmu i systemu prezydenckiego. Depozy-
tariuszem zwierzchnictwa Narodu uznana została Eduskunta, jednak musiała ona 
dzielić władzę ustawodawczą z głową państwa14, wyposażoną w prawo wydawania 
dekretów. Prezydent otrzymał również przywództwo w ramach egzekutywy, przy 
czym jego rzeczywista pozycja wynikała w większej mierze z praktyki niż z treści 
norm konstytucyjnych, głównie za sprawą silnej osobowości kolejnych piastunów 
tego urzędu i sposobu jego sprawowania15. W taki właśnie sposób, poza ofi cjalną 
regulacją, wykształciła się zasada podwójnego zaufania rządu – zarówno wobec 
parlamentu, jak i wobec głowy państwa16. Ta dominacja prezydenta, przejawiająca 
się chociażby w znacznej swobodzie kreowania gabinetów i ich dymisjonowania, 
ale również skracania kadencji legislatywy, uległa w latach 80. osłabieniu, a kolejne 
nowelizacje Aktu o Formie Rządu ujawniły tendencję w kierunku parlamentaryza-
cji ustroju. Nowa konstytucja na czoło organów państwowych wysunęła Eduskun-
tę, wzmacniając jednocześnie pozycję rządu w obrębie władzy wykonawczej. Jego 
skład został uzależniony od wyniku negocjacji prowadzonych przez frakcje, a zasadę 
dorozumianego zaufania parlamentu zastąpił wymóg poparcia większości deputowa-
nych17. Wyeliminowano także wszelkie formy odpowiedzialności politycznej mini-
strów przed prezydentem.

Finlandzka wielopartyjność stanowi w znacznej mierze konsekwencję obowiązu-
jącego systemu wyborczego. Jego podstawową zasadą pozostaje proporcjonalność, 
realizowana za pomocą metody d’Hondta i równocześnie niedeformowana ustano-
wieniem progu wyborczego. Tylko jeden z grona 200 deputowanych, reprezentują-
cy Wyspy Alandzkie, powoływany jest w systemie większościowym. Kadencja izby 
wynosi cztery lata, jednak może zostać skrócona przez prezydenta, którego swobodę 
nowa konstytucja ograniczyła wnioskiem premiera i obowiązkiem odbycia konsulta-
cji z liderami ugrupowań parlamentarnych. Kandydatów na deputowanych zgłaszają 
w okręgu zarejestrowane partie polityczne lub grupy co najmniej 100 pełnoletnich 
obywateli, które często zawierają na tym szczeblu porozumienia i sojusze. Nie ogra-
niczono przy tym możliwości nominowania tej samej osoby w kilku okręgach, jednak 
mandat przypadnie jej tam, gdzie otrzyma największe poparcie. Sposób głosowania 
– na daną listę lub na konkretne nazwisko w jej obrębie – daje szansę weryfi kacji 

13 Oprócz wymienionego materię konstytucyjną określał również: Akt o Parlamencie z 13 stycz-
nia 1928 r., Akt o prawie parlamentu do badania zgodności z prawem czynności urzędowych człon-
ków Rady Państwa, Kanclerza Sprawiedliwości i Parlamentarnego Ombudsmana z 25 listopada 
1922 r., Akt o Trybunale Stanu z 25 listopada 1922 r. oraz Akt o Samorządzie Wysp Alandzkich 
z 28 grudnia 1951 r. 

14 § 2 Aktu o Formie Rządu z 17 lipca 1919 r., Konstytucja Finlandii, tłum. i wstęp J. Osiński, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.

15 J. Osiński, Prezydent Republiki Finlandii [w:] J. Osiński (red.), Prezydent w państwach 
współczesnych, Ofi cyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2000, s. 46.

16 K. Ciemniewski, Zasady ustroju politycznego Finlandii, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 
Bydgoszcz 1971, s. 155. Kluczową rolę prezydenta w procesie formowania gabinetów i swobodę 
ich dymisjonowania umacniało bez wątpienia rozdrobnienie systemu partyjnego.

17 § 61 Konstytucji Finlandii z 11 czerwca 1999 r., Konstytucja Republiki…, op. cit.

114

Bartłomiej Kucia



osobistej popularności wyborczej kandydatów, a jednocześnie pozwala partiom de-
terminować w pewnym stopniu skład osobowy ich przyszłej reprezentacji18. Analo-
giczne założenia, na mocy tej samej ustawy, obowiązują w odniesieniu do wyborów 
do Parlamentu Europejskiego i zgromadzeń gmin. Rywalizacja fi nlandzkich partii 
politycznych nie ogranicza się jednak wyłącznie do wymienionych elekcji; szcze-
gólne znaczenie ma dla nich również obsada urzędu prezydenta, ze względu na jego 
pozycję ustrojową19. 

Finlandia zajmuje drugie miejsce na świecie (za Szwecją) pod względem zaanga-
żowania obywateli w działalność różnego rodzaju struktur (aż 92%). Powszechność 
partycypacji społecznej wynika w dużej mierze z tradycji samoorganizowania się 
ludności, sięgającej poprzednich stuleci, lecz warto podkreślić, iż liczba tworzonych 
stowarzyszeń stale wzrasta, szczególnie w dziedzinie kultury, sportu czy edukacji. 
Formacje polityczne jeszcze w połowie lat 90. grupowały 11% dorosłych obywa-
teli20; obecnie wskaźnik ten jest niższy, co potwierdza ogólnoeuropejską tendencję 
odchodzenia od modelu partii o masowym członkostwie. Odczytywać ją należy 
w szerszym kontekście spadku zainteresowania ludności procesami politycznymi. 
Ilustrację tego procesu stanowi poziom frekwencji wyborczej, który w ciągu ostat-
niego ćwierćwiecza został zredukowany o ponad 20 punktów procentowych: z 87,2% 
w 1970 r. do 65% w roku 200721. Wskaźnik udziału w wyborach jest więc w Finlandii 
zdecydowanie najniższy w regionie państw nordyckich, choć w szerszej skali można 
wciąż uznawać go za wysoki22.

Zmiany systemu partyjnego stanowią w dużym stopniu konsekwencję ewolu-
cji, jaką w okresie powojennym przeszło społeczeństwo i gospodarka fi nlandzka. 
Jeszcze w latach 40. dochód narodowy opierał się niemal wyłącznie na rolnictwie, 
leśnictwie i produkcji przemysłowej, a grupy zatrudnione w tych dziedzinach zde-
cydowanie dominowały w strukturze społecznej. Kolejne dziesięciolecia przyniosły 
jednak przede wszystkim rozbudowę trzeciego sektora gospodarki, w którym obec-
nie znajduje zatrudnienie ponad 68% ludności czynnej zawodowo23. Transformacji 
ekonomicznej towarzyszyły przekształcenia społeczne, takie jak spadek liczebności 
robotników przemysłowych i zastępowanie ich przez heterogeniczną kategorię pra-

18 M. Grzybowski, Finlandia…, op. cit., s. 71.
19 Prezydent Republiki powoływany jest na sześcioletnią kadencję w wyborach powszechnych, 

jednak zasada bezpośredniości wprowadzona została dopiero w 1994 r. Wcześniej głosy obywateli 
decydowały o składzie kolegium elektorskiego, a obsada urzędu głowy państwa była częstokroć 
rezultatem konsultacji międzypartyjnych. Praktykę spersonalizowanej kampanii wyborczej zapo-
czątkował dopiero w 1950 r. U. Kekkonen. Zob. M. Szczepanek, Ewolucja systemu wyborów prezy-
denckich w Finlandii, „Zeszyty Naukowe UJ: Prace z Nauk Politycznych” 1993, z. 49, s. 117–118.

20 K. Fraś, System polityczny Finlandii [w:] K.A. Wojtaszczyk (red.), Systemy polityczne wy-
branych państw, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 54.

21 W całym tym okresie wskaźnik frekwencji podlegał znacznym wahaniom, ale teza o jego 
obniżeniu wydaje się niepodważalna, wziąwszy pod uwagę, iż od 1995 r. nie przekroczył 70%.

22 M. Grzybowski, Finlandia…, op. cit., s. 70.
23 Ibidem, s. 33. Dane za rok 2005. Dla porównania w latach 40. zatrudnienie poza przemysłem 

i rolnictwem obejmowało jedynie 14% pracujących.
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cowników umysłowych, wyludnianie się obszarów wiejskich oraz masowa migracja 
z północy na południe kraju. Zauważalnym procesem staje się również obniżanie się 
odsetka ludności szwedzkojęzycznej i stopniowa asymilacja tejże ludności z więk-
szością fi ńską.

II. Charakterystyka współczesnego systemu partyjnego

Współczesny system polityczny Finlandii spełnia kryteria rozwiniętej wielopartyjno-
ści24, bowiem liczba ugrupowań reprezentowanych w parlamencie od końca lat 50. 
oscyluje między 7 a 10. Rozczłonkowanie spektrum partyjnego potwierdza dodat-
kowo siła poszczególnych stronnictw: żadne z nich w całym okresie niepodległości 
państwa nie tylko nie zdołało zbliżyć się do bezwzględnej większości głosów, ale 
nawet (poza dekadą lat 30.) osiągnąć granicy 30% poparcia wyborczego. Najbliższa 
tego była Fińska Partia Socjaldemokratyczna, zdobywająca średnio 24,8% głosów25, 
podczas gdy kolejne trzy formacje (konserwatywna, centrowa i komunistyczna) lo-
kowały swoją popularność w granicach 15–20%. Od lat 80. proporcje te zaczęły 
się wyrównywać, co przy jednoczesnym obniżeniu wyników uzyskiwanych przez 
SKDL o połowę doprowadziło do uporządkowania systemu partyjnego. Kluczową 
pozycję osiągnęły w nim trzy partie średniej wielkości: SDP, Narodowa Partia Ko-
alicyjna (Kansallinen Kokoomus, KOK) oraz Centrum Finlandii (Suomen Keskusta, 
KESK), otrzymujące regularnie poparcie wyborcze powyżej 20% każda. Opisana 
zmiana, choć istotna, nie dotyczyła jednak kluczowych atrybutów systemu, dlatego 
wciąż należy klasyfi kować go jako „rozproszony” (za G. Smithem), „wielopartyjny 
bez partii dominującej” (za J. Blondelem), „ekstremalnie wielopartyjny z równowa-
gą między partiami” (za A. Siaroffem) bądź „system rozbicia wielopartyjnego” (za 
M. Sobolewskim)26.

Inna propozycja, ujęta w modelu pięciopartyjnym S. Berglunda i U. Lindströma, 
podkreśla podobieństwo układu relacji między stronnictwami w Finlandii do innych 
państw regionu Europy Północnej27. Wyraża się ono przede wszystkim w obecności 
na forum parlamentu formacji reprezentujących te same rodziny partii politycz-
nych: komunistów (lewicowych socjalistów), socjaldemokratów, agrariuszy, libera-

24 J. Nousiainen, The Finnish Political System, tłum. J.H. Hadgson, Harvard University Press, 
Cambridge 1971, s. 34–37.

25 R. Herbut, Systemy partyjne [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnio-
europejskie. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, 
s. 205.

26 Klasyfi kacje za: ibidem, s. 202–211, oraz W. Sokół, Systemy partyjne [w:] W. Sokół, M. Żmi-
grodzki (red.), Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 112–127.

27 S. Berglund, U. Lindström, The Scandinavian Party System(s), Studentlitteratur, Lund 1978, 
s. 16–17.
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łów i konserwatystów. Jednak ugrupowania te nie wyczerpywały nigdy całości fi n-
landzkiego spektrum politycznego, a obecnie reprezentują poparcie zaledwie trzech 
czwartych elektoratu28. Także pozostałe wyznaczniki modelu można uznać za speł-
nione w Finlandii tylko warunkowo. Dotyczy to choćby umieszczania partii w dwóch 
blokach na osi lewica–prawica. Choć taki podział jest możliwy do przeprowadzenia, 
nie znajduje on żadnego przełożenia na strategie podejmowane przez poszczegól-
ne ugrupowania na forum parlamentarnym i gabinetowym. Trafniejsze wydaje się 
pogrupowanie sceny politycznej w obrębie trzech bloków, z których każdy mieści 
co najmniej dwa stronnictwa29, choć i taka próba budzi pewne trudności, zwłaszcza 
w odniesieniu do nowych formacji: populistycznej i ekologicznej.

Charakterystykę fi nlandzkiego systemu partyjnego utrudnia fakt jego strukturalne-
go skomplikowania, wynikający z częstych podziałów i łączenia się ugrupowań w róż-
norakie konfi guracje, zwłaszcza w obrębie nurtu konserwatywnego i liberalnego30.

Tabela 10. Wyniki wyborów do fi nlandzkiej Eduskunty w latach 1999–2007

Partia polityczna Rok wyborów parlamentarnych

1999 2003 2007

% M % M % M

Centrum Finlandii (KESK) 22,4 48 24,7 55 23,1 51
Fińska Partia Socjaldemokratyczna (SDP) 22,9 51 24,5 53 21,4 45
Narodowa Partia Koalicyjna (KOK) 21,0 46 18,6 40 22,3 50
Sojusz Lewicy (VAS) 10,9 20 9,9 19 8,8 17
Szwedzka Partia Ludowa (SFP) 5,1 11 4,6 8 4,6 9
Liga Zielonych (VIHR) 7,3 11 8,0 14 8,5 15
Chrześcijańscy Demokraci (KD) 4,5 16 5,3 7 4,9 7
Prawdziwi Finowie (PS) 1,0 1 1,6 3 4,1 5
Komunistyczna Partia Finlandii (SKP) 0,8 0 0,8 0 0,7 0
Pozostałe 4,1 2 2,1 1 1,8 1

% – procent głosów
M – liczba mandatów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej: http://www.electionresources.org/fi  (dostęp: 
16 XII 2009 r.).

Największą formacją polityczną współczesnej Finlandii, zarówno pod względem 
poparcia wyborczego, jak i bazy członkowskiej (przewyższającej liczebnie wszyst-

28 K. Heidar, Parties and Party System [w:] K. Heidar (ed.), Nordic Politics. Comparative Per-
spectives, Universitetforlaget, Oslo 2004, s. 50. Już w latach 70., kiedy model został zaproponowa-
ny, wskaźnik ten wynosił w Finlandii zaledwie 84%.

29 M. Grzybowski, Systemy polityczne…, op. cit., s. 316.
30 J. Osiński, Wstęp…, op. cit., s. 58.
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kie pozostałe ugrupowania razem wzięte), jest Partia Centrum, określana również 
jako Centrum Finlandii. Została powołana pod nazwą Związku Agrariuszy na kon-
gresie w Seinäjoki w 1906 r. jako reprezentacja ludności rolniczej. Przekształcenia 
struktury społeczno-gospodarczej kraju po drugiej wojnie światowej, skutkujące 
kurczeniem się podstawowej bazy rekrutacyjnej i wyborczej, skłoniły ją jednak do 
reorganizacji w kierunku poszukiwania szerszego poparcia. Już w latach 20. partia 
ustabilizowała swoją pozycję w systemie na poziomie powyżej 20% głosów. Prze-
prowadzona w 1965 r. reforma wewnętrzna, uwidoczniona przyjęciem nowej nazwy, 
początkowo nie powstrzymała obserwowanego w tym okresie spadku popularności 
(do około 16–17%), wzmocnionego dodatkowo secesją grupy V. Vennamo, jednak 
w latach 90. udało się odbudować zaufanie elektoratu i w kolejnej dekadzie osiąg-
nąć pierwszeństwo na scenie politycznej31. Niezależnie od tego, centrowe usytuo-
wanie w systemie oraz popularność liderów tej formacji (zwłaszcza U. Kekkonena 
i E. Aho) pozwalały jej na współtworzenie prawie wszystkich powojennych koalicji 
rządowych, a najdłuższy okres pozostawania w opozycji wynosił zaledwie osiem lat 
(1995–2003).

Wpływ na sprawowanie władzy przesądził o próbach nadania programowi KESK 
cech ideologii państwowej32. W okresie powojennym właśnie to ugrupowanie zbudo-
wało politykę zagraniczną Republiki i wraz z partiami lewicy położyło podstawy pod 
system opieki socjalnej. Już sama nazwa stronnictwa odzwierciedlała jego niechęć 
zarówno do liberalizmu gospodarczego, jak i do reform socjalistycznych. W zamian 
Centrum głosiło „pośrednią, narodową drogę rozwoju kraju”33. Te elementy można 
odnaleźć również we współczesnym apelu wyborczym KESK, skoncentrowanym 
na hasłach dalszej modernizacji, podnoszenia poziomu wykształcenia i innowacyj-
ności, bezpieczeństwa socjalnego oraz zrównoważonego rozwoju. Cechą charakte-
rystyczną tej formacji pozostaje również rozbudowana sieć organizacji terenowych 
oraz orientacja na sprawy lokalne, która przekłada się na propozycje decentraliza-
cji procesu decyzyjnego. Na mocy zawartego w 1962 r. porozumienia ze Szwedzką 
Partią Ludową (Svenska Folkpartiet, SFP), wyznaczającego strefy penetracji wybor-
czej, Centrum kieruje swój program wyłącznie do fi ńskojęzycznej części elektoratu, 
choć bardzo mocno podkreśla w nim potrzebę jednoczenia narodu. KESK otrzymuje 
poparcie od ludności nastawionej sceptycznie do integracji z UE. W Parlamencie 
Europejskim jej posłowie wchodzą w skład frakcji Porozumienia Liberałów i Demo-
kratów na rzecz Europy.

Podobnie jak w pozostałych państwach nordyckich, w Finlandii przez długie lata 
utrzymywała się przewaga Fińskiej Partii Socjaldemokratycznej. Powstała ona 
w 1899 r. jako Fińska Partia Pracy (Suomen Työväenpuolue), a obecną nazwę przyjęła 
cztery lata później. Od samego początku w fi nlandzkim ruchu socjalistycznym ujaw-

31 Najlepszy wynik wyborczy Partia Centrum zdobyła również wcześniej (w 1962 i 1991 r.), ale 
nie udało się powtórzyć go w kolejnej elekcji. Rezultaty z 2003 i 2007 r. dały jej status najsilniej-
szego ugrupowania w Eduskuncie.

32 M. Grzybowski, System partyjny Finlandii: stabilność i zmiany, „Zeszyty Naukowe UJ: Pra-
ce z Nauk Politycznych” 1991, z. 28, s. 129.

33 Ibidem.
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nił się ostry konfl ikt między frakcjami radykałów i reformistów. Po klęsce w wojnie 
domowej 1918 r. i represjach, jakie objęły przywódców Fińskiej Socjalistycznej Re-
publiki Robotników, stery partii przejęło prawe skrzydło, a krytyczni wobec niego 
radykalni działacze utworzyli w 1920 r. Fińską Partię Socjalistyczną Robotników 
(Suomen Sosialistinen Työväenpuolue), zdelegalizowaną trzy lata później. Równo-
legle w Moskwie powołana została formacja komunistyczna. Programowa niechęć 
władz SDP do ZSRR i ruchu komunistycznego zaowocowały jeszcze jednym rozła-
mem w 1958 r., kiedy wyłonił się z niej Socjaldemokratyczny Związek Robotników 
i Drobnych Rolników (Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto).

Już pierwsze wybory w 1907 r. uczyniły socjaldemokratów najliczniejszym stron-
nictwem w Eduskuncie; status ten udało się utrzymać z krótkimi przerwami (1958–
–1966 i 1991–1995) do początków XXI w. Natomiast największy sukces przyniosła 
elekcja w 1916 r., kiedy SDP, jako jedyna partia w historii Finlandii, samodzielnie 
zdobyła większość mandatów. Doświadczenia wojny domowej skutkowały izolacją 
tego ugrupowania na arenie rządowej aż do 1937 r. Od tego czasu wzięło ono jed-
nak udział w ponad połowie układów koalicyjnych. Było to możliwe dzięki stabil-
nemu poparciu wyborczemu w całym okresie powojennym, z relatywnie nieznacz-
nymi i krótkotrwałymi wahnięciami. Najniższy poziom, 19,5%, zanotowany został 
w 1962 r., a najwyższy – 28,3% – w 1995 r. Oba te wyniki na tle bezpośrednio sąsia-
dujących z nimi elekcji (27,2% w 1966 r. i 22,1% w 1991 r.) ilustrują zdolność partii 
do odbudowywania utraconego poparcia.

W pierwszych dziesięcioleciach swego istnienia SDP przeszła znamienną ewo-
lucję ideologiczną: od postulatów rewolucyjnych do umiarkowanych pozycji refor-
mistycznych. Długoletni udział w rządach i konieczność zawierania licznych kom-
promisów spowodował, że partia utraciła swoją wyrazistość34, zbliżając się coraz 
bardziej ku centrum spektrum politycznego. Program przyjęty w 1999 r. opiera się 
na hasłach: odpowiedzialnej wolności, uwzględniającej potrzeby środowiska natu-
ralnego, solidarności społecznej i partycypacji, zapewnianej przez mechanizm wie-
lopoziomowej demokracji. Postuluje również pełne zatrudnienie i demokratyczną 
kontrolę mechanizmu rynkowego oraz skuteczny system bezpieczeństwa socjalnego, 
akcentując znaczenie ruchu związkowego, z którym socjaldemokracja utrzymuje tra-
dycyjnie bliskie relacje. Partia liczy obecnie około 50 tys. członków, z czego 40% sta-
nowią kobiety35. Ich wzrastające znaczenie potwierdza powierzenie w 2008 r. funkcji 
przewodniczącej J. Urpilainen. Również prezydent Finlandii T. Halonen wywodzi 
się z tej formacji. W PE partia reprezentowana jest we frakcji socjaldemokratycznej.

Trzeci główny podmiot systemu stanowi Narodowa Partia Koalicyjna, repre-
zentująca najstarszy fi nlandzki ruch polityczny. Powstała w 1918 r. w wyniku reor-
ganizacji Starej Partii Fińskiej i pierwotnie zachowała jej promonarchiczny i zacho-
waczy charakter. Mimo słabszych wyników wyborczych niż SDP i KESK w okresie 
międzywojennym to konserwatyści stanowili oś kolejnych gabinetów. Po drugiej 
wojnie światowej, a zwłaszcza w latach 50. partia traciła na znaczeniu (w 1954 r. 

34 V. Serzhanova, System partyjny…, op. cit., s. 49.
35 Dane pochodzą z ofi cjalnej strony internetowej partii: http://www.sdp.fi  (dostęp: 13 XII 2009 r.).
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uzyskała zaledwie 12,8% głosów), oddając status trzeciej siły w Eduskuncie blokowi 
komunistycznemu. Jednak pod koniec lat 70. dała się zauważyć rewitalizacja popu-
larności KOK, która stała się największym ugrupowaniem niesocjalistycznym. Zna-
lazło to odzwierciedlenie w 1987 r. (po osiągnięciu przez partię rekordowego wyniku 
23,1% głosów) w postaci powierzenia przewodniczącemu – H. Holkeri – stanowiska 
premiera. Konserwatyści po 40 latach izolacji stali się uczestnikiem wszystkich ko-
lejnych koalicji aż do 2003 r.

Przyczyną sukcesu KOK była w dużej mierze poważna reorientacja ideologiczna, 
dokonana w latach 60. XX w. Z programu partii wyeliminowano silne dotąd elemen-
ty nacjonalistyczne, przyjmując równocześnie postulaty bliskie nurtowi liberalnemu, 
a nawet socjaldemokratycznemu36. Wyrażało się to choćby w połączeniu haseł wolno-
ści gospodarczej i ochrony własności prywatnej z potrzebą zapewnienia obywatelom 
bezpieczeństwa socjalnego. Nowa ideologia łączy wolność z odpowiedzialnością, 
demokracją i równością, podkreślając wartość edukacji i tolerancji. Konserwatyści 
pozostają nadal zwolennikami zrównoważonego rozwoju i racjonalnego wykorzysty-
wania zasobów oraz równowagi kompetencyjnej władz centralnych i zdecentralizo-
wanych. Wyróżnia ich ponadto najbardziej pozytywny stosunek do integracji europej-
skiej i postulat akcesji do NATO. KOK jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej.

Jednym z istotniejszych wyróżników systemu partyjnego Finlandii po drugiej 
wojnie światowej była silna pozycja komunistów. Pierwsze formy organizacyjne 
tego ruchu – Komunistyczna Partia Finlandii (Suomen Kommunistinen Puolue, SKP) 
oraz Fińska Partia Socjalistyczna Robotników – nie miały możliwości legalnego 
działania, spotykały się ponadto z otwartą wrogością i agresją stronnictw prawico-
wych, przede wszystkim tzw. Ruchu Lapua. Sytuację tę radykalnie zmieniła nowa 
konfi guracja geopolityczna po 1944 r. i uzależnienie Finlandii od specyfi cznej rela-
cji z ZSRR. Władze komunistyczne przyjęły strategię łączenia możliwie wszystkich 
mniejszych ugrupowań lewicowych w ramach szerokiego frontu o nazwie Demokra-
tyczny Związek Narodu Fińskiego (SKDL). Przyniosła ona niemal natychmiastowy 
efekt: blok zdobył pozycję jednego z trzech głównych podmiotów sceny politycznej 
(ze stabilnym poparciem ponad 20% wyborców) i potencjalnego partnera koalicyj-
nego formacji centrolewicowych (udział w rządzie w latach 1946–1948 oraz 1966, 
1970, 1976 i 1977). Osłabienie popularności nastąpiło u progu lat 70. (zaledwie 
kilkanaście lat po największym sukcesie wyborczym z 1958 r. – poparciu 23,16%, 
wysuwającym Związek na czoło spektrum partyjnego), a jej prawdziwe załamanie 
w kolejnej dekadzie. Upadek ZSRR przesądził o wyczerpaniu dotychczasowej for-
muły działania, jednak tradycja współpracy formacji lokujących się na lewo od SDP 
przetrwała, owocując powołaniem w 1990 r. Sojuszu Lewicy (Vasemmistoliitto, 
VAS). Dzięki sprawnej reorganizacji udało się powstrzymać dalszy spadek poparcia 
i ustabilizować je na poziomie około 10% głosów. Nowa formacja odbudowała rów-
nież utracony przez poprzedniczkę potencjał koalicyjny, wchodząc w skład „tęczo-
wych koalicji” w latach 1995–2003. Oblicze programowe SKDL cechowała znaczna 
niejednorodność, determinowana konfl iktem między przeciwnikami i zwolennikami 

36 M. Grzybowski, System partyjny…, op. cit., s. 130.
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bliższej współpracy z socjaldemokracją. Spór ten zaowocował rozłamem w 1986 r. 
i pojawieniem się na krótko radykalnej formacji o nazwie Demokratyczna Alterna-
tywa (Demokraattinen Vaihtoehto). Zreformowana VAS głosi hasła wzmacniania 
demokracji i międzynarodowej solidarności w walce z potęgą globalnego kapitału, 
pozostając przeciwnikiem integracji europejskiej. Drogi do realizacji ideałów równo-
ści i wolności w aspekcie wewnętrznym dopatruje się w polityce pełnego zatrudnie-
nia i odpowiedzialności ekologicznej. Sojusz współpracuje z podobnymi formacjami 
w ramach Zjednoczonej Lewicy Europejskiej – Nordyckiej Zielonej Lewicy.

Atypowość systemu partyjnego Finlandii wyraża się również poprzez status, jaki 
posiada w nim Szwedzka Partia Ludowa. Formacja ta istnieje od 1906 r., jednak 
swymi tradycjami sięga lat 70. XIX stulecia, kiedy cech partii politycznej zaczął 
nabierać ruch szwedomanów. SFP aspiruje do reprezentowania całej ludności po-
sługującej się językiem szwedzkim jako pierwszym, dlatego swój apel wyborczy 
konstruuje w oparciu o kryterium etniczno-językowe. Obecnie oddaje na nią głos 
średnio około 80% mniejszości szwedzkiej, co w skali kraju przekłada się na wynik 
wyborczy w granicach 5–6%, wykazując nieznaczną degresję37. Względna stabilność 
poparcia utrzymuje się pomimo nasilających się problemów asymilacyjnych i uni-
fi kacyjnych społeczeństwa fi nlandzkiego, a jej źródło tkwi w koncentracji ludno-
ści szwedzkiej w obrębie pięciu okręgów wyborczych. Frakcję tego ugrupowania 
w Eduskuncie tradycyjnie zasila deputowany reprezentujący Wyspy Alandzkie. Pod 
względem ideologicznym partia łączy elementy liberalizmu i konserwatyzmu (w PE 
grupuje się w ramach frakcji liberalnej). Centrowe usytuowanie oraz stały elekto-
rat, niedostępny właściwie dla pozostałych ugrupowań, przesądza o atrakcyjności 
koalicyjnej SFP, a jej udział w kolejnych gabinetach, popieranych przez różnorakie 
konfi guracje partyjne, ma służyć ochronie interesów mniejszości narodowej.

Formacja ekologiczna pojawiła się na forum parlamentarnym Finlandii – jako 
drugiego państwa na świecie – w 1983 r. Dopiero po powtórzeniu sukcesu wybor-
czego w 1987 r. zdecydowano o budowie formalnej struktury partyjnej pod nazwą 
Liga Zielonych (Vihreä Liitto, VIHR). Kolejna historyczna granica przekroczona 
została w 1995 r., kiedy to fi nlandzcy „Zieloni” – jako pierwsza tego typu partia na 
świecie – zdobyli udział w rządzie, dopełniając „tęczową koalicję”, funkcjonującą 
przez dwie kolejne kadencje. Powrócili do niego w 2007 r., po swoim największym 
sukcesie wyborczym (8,5% głosów i 15 mandatów). VIHR krytykuje zarówno go-
spodarkę rynkową, jak i socjalizm, opowiadając się za drogą zrównoważonego roz-
woju, uwzględniającego potrzeby środowiska naturalnego, zagrożonego ze strony 
człowieka. Jej członkowie w PE zasiadają w ławach frakcji Zieloni – Wolne Przy-
mierze Europejskie.

Mimo iż w społeczeństwie fi nlandzkim nigdy nie nabrały znaczenia podziały na 
tle religijnym, stałe miejsce w strukturze partyjnej zdobyło ugrupowanie chrześci-
jańsko-demokratyczne. Zostało ono utworzone w 1958 r. pod nazwą Fińska Liga 
Chrześcijańska (Suomen Kristillinen Liitto, SKD), którą w 2001 r. zmieniono na 
Chrześcijańscy Demokraci (Kristillisdemokraatit, KD). Partia weszła do Eduskun-

37 Idem, Finlandia…, op. cit., s. 40.
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ty w 1970 r. i dzięki polityce budowania sojuszy wyborczych z większymi stronnic-
twami utrzymuje kilkuprocentowe poparcie (od 1,1% w 1970 r. do 4,8% w 1979 r. 
i 4,6% w 2007 r.). Jeden raz, w okresie 1991–1995, miała także reprezentanta w rzą-
dzie. W programie partyjnym, na wzór innych formacji chadeckich, podkreślana jest 
godność ludzka, znaczenie rodziny i więzi wspólnotowych. KD określa swoją ideo-
logię jako „ekokonserwatyzm”, co pozwala uwypuklić jej wrażliwość na problemy 
środowiska naturalnego. Szczególne znaczenie ma dla niej także integracja ze spo-
łeczeństwem fi nlandzkim środowisk imigranckich – w tym celu utworzone zostały 
wewnętrzne wydziały anglo- i rosyjskojęzyczny. W Parlamencie Europejskim depu-
towani wybrani z list tego stronnictwa wchodzą w skład Europejskiej Partii Ludowej.

Tradycyjny podział na lewicę i prawicę przełamuje również ugrupowanie Praw-
dziwi Finowie (Perussuomalaiset, PS), kontynuujące (od 1995 r.) tradycje populi-
stycznej Fińskiej Partii Wiejskiej. Ta ostatnia wyłoniła się ze Związku Agrariuszy po 
secesji V. Vennamo w 1959 r. i do 1966 r. używała nazwy Partia Drobnych Rolników 
(Suomen Pientalonpoikien Puolue)38. Głoszony przez nią sprzeciw wobec elit poli-
tycznych zyskiwał okresowe poparcie większej części elektoratu (w 1970 r. – 10,5%, 
w 1983 – 9,7%), jednak w konsekwencji wejścia w skład koalicji rządowej w 1987 r. 
został wyeliminowany, co zaowocowało radykalnym spadkiem popularności tego 
stronnictwa (do około 1,5%). Osią nowego programu partyjnego stał się zdecydowa-
ny sprzeciw wobec członkostwa w Unii Europejskiej, postrzeganej jako projekt kapi-
talistyczny. Kierując się ku najbiedniejszym grupom, zaakcentowano równocześnie 
walkę o ochronę, a nawet poszerzenie systemu państwa dobrobytu. Przedstawiciel 
PS w Parlamencie Europejskim zasiada we frakcji Europa Wolności i Demokracji.

Lata 80. XX w. przyniosły schyłek formacji liberalnej, wywodzącej swój począ-
tek ze stronnictwa młodofi ńskiego. Od 1918 r. działała ona jako Narodowa Partia 
Postępowa (Kansallinen Edistyspuolue), od 1951 do 1965 r. jako Fińska Partia Lu-
dowa (Suomen Kansanpuolue), a od 1965 do 2000 r. – jako Liberalna Partia Ludowa 
(Liberaalinen Kansanpuolue). Obecna nazwa partii to Liberałowie (Liberaalit). Po-
mimo okresowego połączenia z Partią Centrum (1982–1987), utraciła reprezentację 
parlamentarną w 1983 r. i zdołała ją odzyskać tylko na okres 1991–1995. Do bogatej 
tradycji tego ruchu nawiązała Partia Postępowa Młodzi Finowie (Nuorsumalainen 
Puolue), która była obecna w Eduskuncie w kolejnej kadencji (1995–1999).

 Obrazu fi nlandzkiego spektrum politycznego dopełniają ugrupowania nieobecne 
w Eduskuncie, biorąc jednak pod uwagę brak progu wyborczego, nie da się wyklu-
czyć zmiany tej sytuacji. Warto wśród nich wskazać: Partię Niepodległości (Itsenäi-
syyspuolue), Partię Seniorów (Suomen Senioripuolue), Partię Robotniczą Finlandii 
(Suomen Työväenpuolue) czy Partię Piratów (Piraattipuolue), jak również formacje 
komunistyczne w tradycyjnej formule, na czele z reaktywowaną w 1997 r. Komuni-
styczną Partią Finlandii.

38 O. Jussila, S. Hentilä, J. Nevakivi, Historia polityczna Finlandii, tłum. B. Kojro, Universitas, 
Kraków 2001, s. 325. Ze względu na charyzmę swego założyciela partia była nazywana Vennamo-
parti. 

122

Bartłomiej Kucia



* * *

Na tle pozostałych państw nordyckich Finlandię wyróżnia przewaga gabinetów po-
pieranych przez większość parlamentarną. Na ogólną liczbę 45 rządów utworzonych 
po wojnie warunek ten nie został spełniony tylko szesnastokrotnie (dziewięć rządów 
mniejszościowych i siedem pozapartyjnych); co więcej, ponad połowa z nich dyspo-
nowała w Eduskuncie kwalifi kowaną większością dwóch trzecich mandatów, pozwa-
lającą na dokonywanie zmian w konstytucji39. Droga do takiego rozwiązania wiodła 
przez budowanie bardzo szerokich koalicji, których intencją była próba uniknięcia 
polaryzacji systemu40. Jednak heterogeniczność zaplecza rządowego utrudniała pro-
wadzenie spójnej polityki i determinowała częste zmiany gabinetów. Od końca lat 
30. przez pół wieku oś kolejnych układów koalicyjnych stanowił sojusz „czerwono-
-ludowy” między SDP i KESK. Skład rządu uzupełniały mniejsze formacje centro-
we, głównie SFP, ale praktykowano również współpracę z blokiem komunistycznym 
albo konserwatystami w ramach tzw. „frontu ludowego”41. Taka konfi guracja pozwa-
lała na kwalifi kowanie systemu partyjnego Finlandii jako „systemu koalicji względ-
nie zmiennej”42. Gabinet monopartyjny udało się sformować dotychczas tylko pięć 
razy, a katalog formuł rządowych uzupełniała współpraca partii niesocjalistycznych 
lub tylko centrowych. W sytuacjach kryzysu politycznego prezydent korzystał z pra-
wa tworzenia gabinetów pozaparlamentarnych, jednakże w ich skład, obok apoli-
tycznych ekspertów, często wchodzili również przedstawiciele ugrupowań obecnych 
w składzie Eduskunty.

W 1987 r. doszło do przełamania podziału na bloki partii lewicowych i miesz-
czańskich, a koalicję „czerwono-ludową” zastąpił sojusz „niebiesko-czerwony” 
KOK i SDP. Zmiana była konsekwencją opisanej już konsolidacji systemu partyj-
nego. W jej wyniku trzy główne ugrupowania zdobyły łącznie ponad dwie trzecie 
głosów i około trzy czwarte mandatów, ale żadne z nich samodzielnie nie „kontro-
lowało” nawet czwartej części elektoratu43. W konsekwencji dla zbudowania więk-
szości parlamentarnej niezbędna stała się współpraca dwóch z nich, a prawo doboru 
partnera przysługiwało zwycięzcy ostatnich wyborów44. Od połowy lat 90. przyjęło 

39 I. Bokszczanin, Rząd Republiki Finlandii [w:] E. Zieliński, I. Bokszczanin, Rządy w pań-
stwach Europy, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005, s. 129.

40 G. Smith przyczyn tak pojętych prób zapewnienia spójności sfragmentaryzowanemu syste-
mowi partyjnemu doszukuje się w sytuacji określonej specyfi czną relacją z ZSRR. Zob. G. Smith, 
Życie polityczne w Europie Zachodniej, tłum. L. Dorn, Puls Publications Ltd., London 1992, s. 378.

41 I. Bokszczanin, Rząd…, op. cit., s. 125–126.
42 W. Zamkowski, Wstęp do nauk o państwie i prawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-

skiego, Wrocław 1973, s. 128.
43 Zdaniem M. Grzybowskiego przyczyna takiego rozkładu głosów leży w tradycyjnych różni-

cach programowych oraz zakorzenieniu społecznym tych ugrupowań. Zob. M. Grzybowski, Fin-
landia…, op. cit., s. 38.

44 A. Antoszewski zauważa inną zasadę konstruowania koalicji w fi nlandzkiej rzeczywistości 
ostatnich dwóch dekad: wykluczanie ugrupowania, które posiada drugą co do wielkości reprezen-
tację parlamentarną. Wyjątkiem było odnowienie współpracy między KESK i SDP w 2003 r. oraz 
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się dodatkowe wzmacnianie takiego układu przez mniejsze partie: SFP, VIHR, a nie-
kiedy również VAS, i tworzenie w ten sposób szerokich „tęczowych koalicji”45.

O stabilizacji systemu partyjnego Finlandii świadczy nie tylko koncentracja po-
parcia wyborczego. Potwierdza ją również wydłużenie średniej długości trwania 
gabinetu. Do końca lat 70. wskaźnik ten wynosił zaledwie 12 miesięcy, natomiast 
w ostatnich dwóch dekadach kolejne rządy są zdolne do przetrwania przez całą ka-
dencję46, i to pomimo opisanych „eksperymentów koalicyjnych”.

Charakterystyka fi nlandzkiego systemu partyjnego pokazuje, iż przeszedł on 
istotną ewolucję od wielopartyjności nieustabilizowanej, w kierunku systemu kon-
sensusowo-pragmatycznego47. Dla sprawnego funkcjonowania mechanizmu demo-
kratycznego nie ma już dziś znaczenia podział w oparciu o propozycje ideologiczne, 
które zresztą bardzo się do siebie zbliżyły. Tradycyjne bloki partii zanikły, ustępując 
miejsca praktyce poszukiwania możliwie szerokiego poparcia dla podejmowanych 
decyzji. Współpraca koalicyjna nabrała w ten sposób charakteru doraźnego, determi-
nowanego bieżącym interesem, wynikającym z arytmetyki parlamentarnej. Poszu-
kiwanie nowych formuł koalicyjnych, uwzględniających nie tylko nowe partie, ale 
również sojusze, które wcześniej nie były stosowane, odczytywać można jako reak-
cję stronnictw na znaczące przesunięcia poparcia wyborczego48. Na poziomie wy-
borczym zanik lojalności elektoratu skłania największe ugrupowania do wystawiania 
na swoich listach kandydatów niemających stażu partyjnego, za to rozpoznawalnych 
dla obywateli. Na podstawie obserwacji ostatnich lat funkcjonowania systemu moż-
na prognozować dalsze nasilenie tendencji personalizowania polityki w połączeniu 
z coraz większą konwergencją programową największych formacji49.

utworzony w 2007 r. rząd KESK i KOK. Zob. A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne państw 
Unii Europejskiej na przełomie wieków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 279.

45 Celem takiej konstrukcji jest podzielenie odpowiedzialności pomiędzy całe spektrum par-
tyjne i zapobieżenie spadkowi poparcia największej partii, która ze względu na swoją siłę parla-
mentarną nie dysponuje narzędziami gwarantującymi jej realizację samodzielnej polityki. K. Fraś, 
System polityczny…, op. cit., s. 53.

46 Wyjątek stanowi gabinet A. Jäätteenmäki, która w kwietniu 2003 r. podała się do dymisji 
po zaledwie kilku dniach sprawowania urzędu. Koalicja KESK i SDP jednak przetrwała, nominując 
nowego premiera M. Vanhanena.

47 J. Osiński, Wstęp…, op. cit., s. 60.
48 A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne…, op. cit., s. 285.
49 D. Arter, From a Contingent Party System to Party System Convergence? Mapping Party 

System Change in Postwar Finland, „Scandinavian Political Studies” 2009, vol. 32, no. 2, s. 237.
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Wykaz skrótów:

KD – Kristillisdemokraatit / Kristdemokraterna, Chrześcijańscy Demokraci
KESK – Suomen Keskusta / Centern i Finland, Centrum Finlandii
KOK – Kansallinen Kokoomus / Samlingspartiet, Narodowa Partia Koalicyjna
ML – Maalaisliitto / Agrarforbundet, Związek Agrariuszy
PS – Perussuomalaiset / Sannfi nländarna, Prawdziwi Finowie
SDP – Suomen Sosialidemokraattinen Puolue / Finlands Socialdemokratiska Parti, 

Fińska Partia Socjaldemokratyczna
SFP – Ruotsalainen Kansanpuolue / Svenska Folkpartiet, Szwedzka Partia Ludowa
SKD – Suomen Kristillinen Liitto / Finlands Kristliga Förbund, Fińska Liga Chrześ-

cijańska
SKDL – Suomen Kansan Demokraattinen Liitto / Demokratiska Förbundet för Fin-

lands Folk, Demokratyczny Związek Narodu Fińskiego
SKP – Suomen Kommunistinen Puolue / Finlands Kommunistiska Parti, Komu-

nistyczna Partia Finlandii
SMP – Suomen Maaseudun Puolue / Finlands Lantpartiet, Fińska Partia Wiejska
VAS – Vasemmistoliitto / Vänsterförbundet, Sojusz Lewicy
VIHR – Vihreä Liitto / Gröna Förbundet, Liga Zielonych
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