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TULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMA
1.1.2020 - 31.12.2020 1.1.2019 - 31.12.2019

Varsinainen toimintaVarsinainen toimintaVarsinainen toimintaVarsinainen toiminta
Tuotot 335 295,10 378 873,53
Kulut

Henkilöstökulut -1 828 541,00 -1 511 743,14
Muut kulut

Muut henkilöstökulut -62 606,20 -46 513,69
Henkilöstön matkakulut -12 139,35 -29 394,20
Toimitilakulut -97 886,49 -46 019,70
Ulkopuoliset palvelut -210 170,81 -72 582,81
Toimistokulut -66 977,31 -62 393,54
Järjestötoiminta -66 147,62 -99 749,35
Koulutus -22 230,20 0,00
Muut yleistoiminnan kulut -45 881,39 -28 070,42
Puolueen viestintätoiminta -95 010,05 -63 418,52
Jäsenjärjestöjen tukitoiminta -613 577,82 -402 597,47
Jäsenetulehti/jäsenviestintä -178 273,56 -104 996,00
Julkaisutoiminta -85 000,00 -354 500,00
Myyntitoiminta ja tapahtumat -11 068,43 -27 478,04
Tutkimustoiminta -100 973,20 0,00

VaalitoimintaVaalitoimintaVaalitoimintaVaalitoiminta
Tuotot 26 840,75 452 253,75
Kulut -97 626,04 -1 051 876,56

Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä -70 785,29-70 785,29-70 785,29-70 785,29 -599 622,81-599 622,81-599 622,81-599 622,81
VarainhankintaVarainhankintaVarainhankintaVarainhankinta

Tuotot 155 282,85 148 750,52
Kulut -9,05 0,00

Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä 155 273,80155 273,80155 273,80155 273,80 148 750,52148 750,52148 750,52148 750,52
Sijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 1 514,17 1 633,83
Kulut -151 391,84 -4 327,70

YleisavustuksetYleisavustuksetYleisavustuksetYleisavustukset 3 563 500,003 563 500,003 563 500,003 563 500,00 2 716 542,002 716 542,002 716 542,002 716 542,00
Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä 3 563 500,003 563 500,003 563 500,003 563 500,00 2 716 542,002 716 542,002 716 542,002 716 542,00

Tilikauden tulosTilikauden tulosTilikauden tulosTilikauden tulos 336 922,51336 922,51336 922,51336 922,51 -207 607,51-207 607,51-207 607,51-207 607,51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 336 922,51336 922,51336 922,51336 922,51 -207 607,51-207 607,51-207 607,51-207 607,51
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TASETASETASETASE 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019

V A S T A A V A AV A S T A A V A AV A S T A A V A AV A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVAT

SijoituksetSijoituksetSijoituksetSijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 7 566,15 157 275,37

Sijoitukset yhteensäSijoitukset yhteensäSijoitukset yhteensäSijoitukset yhteensä 7 566,157 566,157 566,157 566,15 157 275,37157 275,37157 275,37157 275,37
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 7 566,157 566,157 566,157 566,15 157 275,37157 275,37157 275,37157 275,37
VAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamisetPitkäaikaiset saamisetPitkäaikaiset saamisetPitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset 0,00 22 947,71
Muut saamiset 37 500,00 0,00

Pitkäaikaiset saamiset yhteensäPitkäaikaiset saamiset yhteensäPitkäaikaiset saamiset yhteensäPitkäaikaiset saamiset yhteensä 37 500,0037 500,0037 500,0037 500,00 22 947,7122 947,7122 947,7122 947,71
Lyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 136 183,68 173 284,42
Lainasaamiset 0,02 16 621,23
Muut saamiset 0,00 5 626,50
Siirtosaamiset 0,00 23 384,85

Lyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensä 136 183,70136 183,70136 183,70136 183,70 218 917,00218 917,00218 917,00218 917,00
Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset 756 679,44 111 116,46

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 930 363,14930 363,14930 363,14930 363,14 352 981,17352 981,17352 981,17352 981,17
V A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä 937 929,29937 929,29937 929,29937 929,29 510 256,54510 256,54510 256,54510 256,54
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TASETASETASETASE 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019

V A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 76 489,39 284 096,90
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 336 922,51 -207 607,51

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 413 411,90413 411,90413 411,90413 411,90 76 489,3976 489,3976 489,3976 489,39
VIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat 138 070,52 67 973,08
Muut velat 120 617,24 201 463,66
Siirtovelat 265 829,63 164 330,41

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 524 517,39524 517,39524 517,39524 517,39 433 767,15433 767,15433 767,15433 767,15
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 524 517,39524 517,39524 517,39524 517,39 433 767,15433 767,15433 767,15433 767,15

V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä 937 929,29937 929,29937 929,29937 929,29 510 256,54510 256,54510 256,54510 256,54
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LIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOT 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020 31.12.201931.12.201931.12.201931.12.2019
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteetTilinpäätöksen laatimisperiaatteetTilinpäätöksen laatimisperiaatteetTilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä (PMA
1:1.5§)

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä
esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä.

Poikkeukselliset erät
Tuloslaskelman sijoitus- ja rahoitustoiminnan kuluihin sisältyy 149 709,22 euron alaskirjaus Vihreä Lanka Oyn
osakkeiden arvostuksen muutoksesta.

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekäAnnetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekäAnnetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekäAnnetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä
eläkevastuuteläkevastuuteläkevastuuteläkevastuut

Annetut vakuudet lajeittain ja velan tai sitä pienemmän vakuuden
määrä

Vuokravakuus toimistosta osoitteessa Mannerheimintie 15b A: 37 500€ pankkitalletus

Tiedot olennaisten taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonteesta jaTiedot olennaisten taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonteesta jaTiedot olennaisten taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonteesta jaTiedot olennaisten taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonteesta ja
liiketoiminnallisesta tarkoituksesta sekä taloudellisten sitoumustenliiketoiminnallisesta tarkoituksesta sekä taloudellisten sitoumustenliiketoiminnallisesta tarkoituksesta sekä taloudellisten sitoumustenliiketoiminnallisesta tarkoituksesta sekä taloudellisten sitoumusten
yhteismääräyhteismääräyhteismääräyhteismäärä

Taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen
tarkoitus

Vuokravastuu kohdistuu puolueen ulkopuoliselta kiinteistösijoittajalta vuokraaman toimitilan jäljellä olevaan
määräaikaiseen vuokrasopimuksen osaan.

Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismääräTaseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismääräTaseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismääräTaseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä
Sitoumukset yhteensä 587 500,00

Vuokravastuu  2021-2024 587 500,00
HenkilöstöHenkilöstöHenkilöstöHenkilöstö

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana
Vakituinen henkilökunta keskimäärin 30,10 25,50
Määräaikainen henkilökunta keskimäärin 4,00 6,20

Oman pääoman muutoksetOman pääoman muutoksetOman pääoman muutoksetOman pääoman muutokset
OMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien voitto tilikauden päättyessä 76 489,39 284 096,90
Tilikauden voitto / tappio 336 922,51 -207 607,51
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 413 411,90 76 489,39

Puoluetuen lakisääteiset erätPuoluetuen lakisääteiset erätPuoluetuen lakisääteiset erätPuoluetuen lakisääteiset erät
Valtionavustuksen käyttäminen piirijärjestöjen toimintaan ja naisten
poliittiseen toimintaan

Valtionapupäätöksen mukaisesti valtionavustuksesta on käytettävä viisi (5) prosenttia puolueen piirijärjestöjen
toimintaan ja vastaava viisi (5) prosenttia puolueen naisten poliittiseen toimintaan.

Avustukset piirijärjestöille 224 220,81 144 613,63
Avustukset naistoimintaan 208 464,00 158 918,22
Puoluetuen määrä 3 563 500,00 2 716 542,00

Osakkeet ja osuudetOsakkeet ja osuudetOsakkeet ja osuudetOsakkeet ja osuudet
Eestaas 30 kpl 504,56
Elisa 450 kpl 1 102,01
Lumituuli Oy 9 kpl 2 312,58
Vihreä Lanka oy 3647 kpl 3 647,00

Vihreän liiton omistusosuus Vihreä Lanka Oy:stä on 68,4 %.
Konsernitilinpäätöstä ei ole tehty.
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Tilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: Helsinki

Aika: 10.4.2021

Maria Ohisalo
Puheenjohtaja

Jaakko Mustakallio
Varapuheenjohtaja

Fatim Diarra
Varapuheenjohtaja

Riikka Karppinen
Varapuheenjohtaja

Merve Caglayan
Hallituksen jäsen

Markus Drake
Hallituksen jäsen

Hannu Tuominen
Hallituksen jäsen

Perttu Jussila
Hallituksen jäsen

Julianna Kentala
Hallituksen jäsen

Meri Lumela
Hallituksen jäsen

Henna Partanen
Hallituksen jäsen

Jukka Vornanen
Hallituksen jäsen

TilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Paikka: __________________________________

Aika: 4.5.2021

Katja Hanski
Nexia Oy
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Luettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa

TilinpäätösTilinpäätösTilinpäätösTilinpäätös
Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelot
Tilikohtainen tuloslaskelma
Tilikohtainen tase
Tililuettelo

KirjanpidotKirjanpidotKirjanpidotKirjanpidot
Pääkirjat
Palkkakirjanpito

TositteetTositteetTositteetTositteet
Automaattiset tilinpäätöskirjaukset 1 - 2
Jaksotukset 1 - 146
Muut 1 - 739
Myyntilasku 3 - 118
Myyntisuoritus 1 - 732
Ostolasku 1 - 791
Ostosuoritus 1 - 741
Pankki 1 - 279
Liitetietotositteet 1 - 2
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Vihreä liitto rp. valtuuskunta 15.5.2021 LIITE 4

TOIMINTAKERTOMUS 2020 
Hyväksytty puoluehallituksessa 10.4.2021   

Vahvistettavaksi puoluevaltuuskunnassa 15.5.2021 tilinpäätöksen 
yhteydessä
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YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA

Jäsenistö
Vihreiden jäsenmaksun maksoi kaikkiaan 7 754 eri henkilöä (edellisenä vuonna 8 213 henkilöä; 
laskua 6 %).

Uudeksi jäsenyhdistykseksi hyväksyttiin Vihreä kulttuuripoliittinen yhdistys Kupoli ry ja Savo-
Karjalan tieteen ja teknologian vihreät ry. Joitakin yhdistyksiä päätti purkautua ja siten nämä 
poistuivat puolueen jäsenyhdistysten joukosta. Puoluevaltuuskunta erotti jäsenyydestä kymmenen 
yhdistystä näiden toimimattomuuden perusteella.



Puolueella oli vuoden päättyessä 198 jäsenyhdistystä, enimmäkseen kunnallisjärjestöjä, mutta 
joukossa myös:

• 12 piirijärjestöä
• 3 liittojärjestöä (Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry, Vihreät Naiset ry, Viite - 

Tieteen ja teknologian vihreät ry)
• 14 valtakunnallista henkilöjäsenyhdistystä
• 38 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n, Vihreät Naiset ry:n tai Viite - Tieteen ja 

teknologian vihreät ry:n jäsenyhdistystä

Päätöselimet

Hallitus

Puoluehallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Koronaepidemian takia valtaosa kokouksista 
toteutettiin etäkokouksina. Hallituksen kokoonpano oli seuraava: 

pj.  Maria Ohisalo
vpj. Fatim Diarra
vpj. Riikka Karppinen
vpj. Jaakko Mustakallio
sekä jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Markus Drake Anssi Lepistö
Perttu Jussila Petteri Heikkinen
Julianna Kentala Juha Huhtala / Juha Attenberg (*)
Mari Kousa-Kuusisto / Jukka Vornanen (*) Johanna Kohvakka
Meri Lumela Marja Lähde
Henna Partanen Jani Méling
Sameli Sivonen / Merve Caglayan (*) Merve Caglayan / Sonja Raitamäki
Hannu Tuominen Lea-Elina Nikkilä

(*) Puoluekokouksessa 20.9.  valittiin  puoluehallituksesta  eronneen Mari  Kousa-Kuusiston tilalle
Jukka  Vornanen.  Puoluevaltuuskunnassa  27.9.  valittiin  puoluehallituksesta  23.9.  eronneen  Juha
Huhtalan tilalle Juha Attenberg sekä 25.9. eronneen Sameli Sivosen tilalle Merve Caglayan ja hänen
varajäsenekseen Sonja Raitamäki. 

Vuoden kuluessa hallitus rutiininomaisten päätösten lisäksi muun muassa 
- hyväksyi piirijärjestöjen kanssa solmittavien sopimusten päivityksen
- hyväksyi rekrytointiprosessit ja -periaatteet
- hyväksyi henkilöstö- ja koulutussuunnitelman
- hyväksyi ohjeistuksen piirihallituksen, puoluevaltuuskunnan ja puoluehallituksen yhteistoimintaan
- hyväksyi ohjeistuksen politiikassa toimiville vaikuttajamarkkinoijille
- päivitti puoluesihteerin päätösvaltuuksia
- hyväksyi kannanotot liikuntavalmennuksen epäkohdista ja kuukautistuotteiden verotuksesta sekä
lähijuna-teemaisen avauksen
- hyväksyi sopimuksen tutkimuspalvelujen hankinnasta (kannattajatutkimus, täydennystutkimukset)
- hyväksyi sopimuksen puolueen nettisivuston uusimisesta
- päätti uuden toimitilan vuokraamisesta puoluetoimistolle



Puoluevaltuuskunta

Valtuuskunnan kokoonpano oli seuraava:

pj. Silja Keränen
vpj:t Timo Kilpiäinen ja Riina Lumme
ja jäsenet:

jäsen henkilökohtainen varajäsen
Helsinki Anna Koppanen Suvi Pulkkinen
Helsinki Anni Heinälä Milo Toivonen
Helsinki Milla Halme Tommi Vilppula 
Helsinki Veijo Åberg Auni-Marja Vilavaara
Helsinki Ville Sinnemäki Kati Juva
Helsinki Timo Huhtamäki Aino Tuominen
Finlands sv. gröna Bicca Olin Eekku Aromaa (Helsinki)
Uusimaa Mikki Kauste Sakari Kouti 
Uusimaa Allan Halme Katja Koskinen 
Uusimaa Hanna-Leena Laitinen Annukka Majanto 
Uusimaa Tanja Konttinen Heikki Savola 
Uusimaa Sanna-Kaisa Patjas Ossi Vähäsarja 
Uusimaa Tuuli Hirvilammi Mari Lotila
Vihreät nuoret Ville Tynkkynen Sonja Raitamäki 
Vihreät nuoret Brigita Krasniqi Tekla Kosonen 
Vihreät nuoret Olli-Pekka Paasivirta Kati Systä
Vihreät nuoret Ada Saarinen Vilja Alanko (Vihreät Naiset)
Vihreät Naiset Eva Tawasoli Marja Berg 
Vihreät Naiset Satu Haapanen Taru Yli-Panula 
Vihreät Naiset Minna Wikström Kirsi Helin 
valtakunnalliset Tuija Luhta (Mevi) Mikko Kiesiläinen
Varsinais-Suomi Tatu Virta Jukka Väisänen (valtakunnalliset)
Varsinais-Suomi Pekka Heikkilä Eeva-Maria Kuparinen 
Varsinais-Suomi Johanna Niemi Rami Käkönen
Pirkanmaa Jaakko Vuorio Jenni Kiiskinen 
Pirkanmaa Sonja Koto Otto Sovelius 
Pirkanmaa Mira Isomäki Valtteri Törmänen (Oulun piiri)
Oulun piiri Seppo Sorvari Marjo Tapaninen
Viite Teemu Meronen Antti Van Wonterghem 
Viite Jakke Mäkelä Aki Saariaho
Häme Maija Kranni Juha Tapiola
Häme Riina Puusaari Nelli Nevala
Kaakkois-Suomi Maisa Juntunen Tiina Rosberg 
Kaakkois-Suomi Kimmo Klemola Aleksi Laine
Savo-Karjala Sari Koskinen Senni Martikainen
Keski-Suomi Elina Sillanpää Tommi Liinalampi
Vaasan piiri Terho Taarna Tuula Närvä
Satakunta Juuli Ojansuu (*) Tami Sirén
Lappi Pekka Nyman Julia Kerkelä
Vihreät vaivaiset Amu Urhonen Lotta Alhonnoro (Vaasan piiri)

(*) Puoluekokouksessa 20.9. valittiin puoluevaltuuskunnasta eronneen Juuli Ojansuun tilalle Tami
Sirén ja hänen varajäsenekseen Sakari Aalto.



Kokouksissa käsiteltiin aina ajankohtaisia poliittisia asioita yleiskeskustelussa, yleensä puolueen ja
eduskuntaryhmän puheenjohtajan alustuksen pohjalta.

Vuoden ensimmäinen kokous oli Helsingissä 22.–23. helmikuuta. Kokouksessa hyväksyttiin reilun
muutoksen  ohjelma  ja  käytiin  lähetekeskustelu  kaupunki-  ja  kuntavisiosta.  Valtuuskunnalle
nimettiin ensi kertaa häirintäyhdyshenkilöt. 

Vuoden  toinen  kokous  oli  tarkoitus  pitää  huhtikuussa  Iisalmessa.  Kokous  kuitenkin  peruttiin
koronaepidemian käynnistymisen takia ja käsiteltävät asiat lykättiin osin syksyn kokoukseen ja osin
verkkoseminaareihin.  25.4.  pidetyssä  webinaarissa  käsiteltiin  muun  muassa  metsäpoliittisen
ohjelman  lähetekeskustelu  ja  9.6.  pidetyssä  etätilaisuudessa  kuntavaaliohjelman  valmistelua
pohjustava keskustelu.

Vuoden  toinen  varsinainen  kokous  pidettiin  26.–27.  syyskuuta  hybridikokouksena:  Helsingissä
pidetyn  kokouksen  ohella  osallistuminen  oli  mahdollista  myös  etäyhteydellä.  Kokouksessa
hyväksyttiin ikääntymispoliittinen ohjelma sekä kaupunki- ja kuntavisio. Lähetekeskustelut käytiin
tietoyhteiskuntaohjelmasta ja kuntavaaliohjelmasta. 

8.  lokakuuta  järjestetyssä  etätilaisuudessa  käsiteltiin  lapsi-  ja  nuorisopoliittisen  ohjelman
lähetekeskustelu sekä budjetin 2021 lähetekeskustelu. 

Kolmas kokous  pidettiin  täysin  etäkokouksena  28.–29.11.  Kokouksessa  hyväksyttiin
metsäpoliittinen  ohjelma. Puolueen  jäsenyydestä  erotettiin  kymmenen  yhdistystä  niiden
toimimattomuuden takia. 

Ohjelmapapereiden  valmisteluun  tehtiin  aiemmasta  käytännöstä  poikkeava  muutos:
Ohjelmaprosessia  venytettiin  valtuuskunnan  toimikauden  yli  siten,  että  istuva  valtuuskunta  käy
lähetekeskustelun ja  seuraava valtuuskunta  hyväksyy ohjelmapaperin  ensimmäisessä tai  toisessa
kokouksessaan.  Näin  uuden  valtuuskunnan  ensi  kokouksiinkin  saataisiin  ohjelman
hyväksymiskäsittely.  Tältä  pohjalta  marraskuun  kokouksessa  päätettiin  kahden  ohjelman
valmistelun käynnistämisestä siten, että hyväksyminen olisi vasta seuraavan, puoluekokouksesssa
2021 valittavan valtuuskunnan tehtävänä. 

Puoluekokous

Puoluekokous  oli  tarkoitus  pitää  kesäkuussa  Joensuussa,  mutta  koronaepidemian  takia
puoluehallitus  päätti  ensin  lykätä  kokouksen  syyskuun  alkuun  ja  myöhemmin,  kun  tilanne  ei
helpottanut, toteuttaa kokouksen täysin etäkokouksena 19.–20. syyskuuta. Nimellinen kokouspaikka
oli Lataamo Groupin toimitila Helsingissä.

Tärkeimpänä kokousasiana oli uuden periaateohjelman  Vihreät muuttavat maailmaa, jotta elämä
maapallolla  voi  kukoistaa  hyväksyminen.  Puoluekokousaloitteita  oli  käsiteltävänä  17,  näistä
poliittisia 14 ja järjestöllisiä 3.  Etäkokousta elävöitettiin kokoustaukoihin sijoitettavilla videoilla ja
kuvakollaaseilla sekä osallistujille tarjotuilla kahdella oheistilalla. Ensisijaisen äänestysjärjestelmän
pettämisestä  huolimatta  kokous  onnistui  hyvin  ja  osallistujilta  saatu  palaute  oli  valtaosin
myönteistä. 



Eduskuntaryhmä

Vihreään eduskuntaryhmään kuuluu 20 jäsentä: Outi Alanko-Kahiluoto (Helsinki), Tiina Elo 
(Uusimaa), Bella Forsgrén (Keski-Suomi), Pekka Haavisto (Helsinki), Atte Harjanne (Helsinki), 
Satu Hassi (Pirkanmaa), Hanna Holopainen (Kaakkois-Suomi), Mari Holopainen (Helsinki), Inka 
Hopsu (Uusimaa), Saara Hyrkkö (Uusimaa), Heli Järvinen (Kaakkois-Suomi), Emma Kari 
(Helsinki), Noora Koponen (Uusimaa), Krista Mikkonen (Savo-Karjala), Maria Ohisalo (Helsinki), 
Pirkka-Pekka Petelius (Uusimaa), Jenni Pitko (Oulun vaalipiiri), Mirka Soinikoski (Häme), Iiris 
Suomela (Pirkanmaa) ja Sofia Virta (Varsinais-Suomi). Ryhmän puheenjohtajana toimi Emma Kari,
varapuheenjohtajina Saara Hyrkkö ja Jenni Pitko.

Ryhmän puheenjohtajana toimi Emma Kari, varapuheenjohtajina Saara Hyrkkö ja Jenni Pitko. 
Emma Karin vanhempainvapaan ajan puheenjohtajana toimi Jenni Pitko. Lisäksi ryhmä valitsi 
koronapoikkeustilan vuoksi kaksi ylimääräistä varapuheenjohtajaa Mirka Soinikosken ja Atte 
Harjanteen.

Poliittisen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä hallitusryhmän, eduskuntaryhmän ja 
viestintätiimin kanssa vastasivat ryhmän pääsihteeri, poliittiset asiantuntijat ja lainsäädäntösihteeri. 
Lisäksi kansanedustajien avustajat osallistuivat ryhmän työhön toimintatiimien kautta. 
Eduskuntaryhmän tiedottajana oli viestintäpäällikkö Henna Hakkarainen. Ryhmäkanslian 
päällikkönä toimi pääsihteeri Tiina Kivinen. 

Ministeriryhmä

Vihreät osallistuu Sanna Marinin hallitukseen kolmen ministerin voimin: sisäministeri Maria 
Ohisalo, ulkoministeri Pekka Haavisto ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. 

Ministeriryhmässä toimivat: sisäministeriö: valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen, erityisavustajat 
Ville Hulkkonen, Sami Kerman, Emilia Laaksonen, Jarno Lappalainen/Sameli Sivonen, Jussi 
Pyykkönen, Heikki Sairanen; ympäristöministeriö: valtiosihteeri Terhi Lehtonen, erityisavustajat 
Timo Juurikkala, Riikka Yliluoma; ulkoministeriö: valtiosihteeri Nanna Sumuvuori, erityisavustajat
Jeri Aalto, Joel Linnainmäki, Otto Turtonen. 

Vihreiden edustajat Euroopan parlamentissa

Vihreiden edustajana Euroopan parlamentissa toimivat Heidi Hautala ja Ville Niinistö sekä 1.2. 
alkaen ns. Brexit-paikalta valittu Alviina Alametsä.

Heidi Hautala

täydennetään

Ville Niinistö

Ensimmäistä kautta europarlamentissa toimiva Ville Niinistö jatkoi toimimista varsinaisena 
jäsenenä ja vihreiden koordinaattorina eli ryhmävastaavana teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnassa (ITRE). Niinisto toimi myös varsinaisena jäsenenä ympäristön, 



kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa (ENVI) sekä varajäsenenä talous-
ja raha-asioiden valiokunnassa (ECON). Lisäksi hän oli jäsenenä valtuuskunnassa, joka vastaa 
suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (DASE) ja 
varajäsenenä EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa (D-RU).

Keväällä alkanut koronapandemia toi monia muutoksia Euroopan parlamentin toimintaan. 
Parlamentti siirtyi etätöihin ja huomio suunnattiin globaalin pandemian aiheuttaman kriisin 
ratkaisemiseen. Monia pandemiaan liittyviä kysymyksiä käsiteltiin juuri niissä valiokunnissa, joissa 
Niinistö vaikuttaa. Oli löydettävä ratkaisuja pandemian pysäyttämiseksi, ihmisten terveyden ja 
hengen suojelemiseksi, talouden elvyttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että toimenpiteet tukevat 
vihreää reilua siirtymää, eivätkä päinvastoin heikennä tilannetta.

Luontokadon pysäyttäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta olivat Niinistön työn keskeisiä teemoja.
Syyskuussa parlamentti hyväksyi historiallisen 60 % päästövähennystavoitteen. Koronan takia moni
odotettu kansainvälinen kokous, kuten YK:n biodiversiteettikokous, joka oli tarkoitus järjestää 
syksyllä 2020 Kiinan Kunmingissa, siirtyi myöhemmäksi.

Niinistön avustajina toimivat Sointu Räisänen (ENVI-valiokunta, TKI-asiat ITRE-valiokunnassa ja 
hallinto) Jori Sihvonen (ITRE- ja ECON-valiokunnat) Minna Manninen (viestintä) Suvi Syrjä 
(kotimaan avustaja) ja syksystä 2020 alkaen Sanni Kotiranta (hallinnon harjoittelija).

Alviina Alametsä

Alametsä aloitti Euroopan parlamentin jäsenenä helmikuun alussa. Hän toimii ainoana 
suomalaisena jäsenenä EU:n ulkoasiainvaliokunnassa ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
alivaliokunnassa, jossa hänet nimettiin vuoden 2020 lopussa Vihreää ryhmää edustavaksi 
koordinaattoriksi. Lisäksi hän toimii varajäsenenä kehitysvaliokunnassa ja liikenne- ja 
matkailuvaliokunnassa.

Vuonna 2020 Alviina Alametsä puhui useissa korkeatasoisissa tilaisuuksissa EU:n ulkopolitiikasta, 
mielenterveydestä, ilmastonmuutoksen torjumisesta, perustulosta, rauhasta ja ihmisoikeuksista. 
Alametsä osallistui vuoden aikana virallisten kokousten ohella noin sataan kansalaistapaamiseen, 
kuten webinaareihin, aktivistien kohtaamisiin ja kouluvierailuihin. Alametsä teki yhteistyötä 
erityisesti nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen, ja ilmasto-, kansalaisoikeus- ja mielenterveysaktivistien 
kanssa. Hän tapasi myös useita ihmisoikeuspuolustajia Hong Kongista, Valko-Venäjältä, Intiasta ja 
lukuisista muista maista, ja osallistui parlamentin toimiin esimerkiksi mielipidevankien 
vapauttamiseksi.

Alametsä nimettiin vuonna 2020 myös ulkoasiainvaliokunnan pysyväksi Intia-raportööriksi, ja hän 
pyrkii edistämään tehtävässään EU:n ja Intian yhteistyötä erityisesti ihmisoikeuksiin, ympäristöön 
ja rauhaan liittyvissä kysymyksissä. Alviina on myös jäsen parlamentin ACP-EU delegaatiossa, 
varajäsen suhteista Yhdysvaltoihin vastaavasta valtuuskunnassa, ja suhteista yleisafrikkalaiseen 
parlamenttiin vastaavassa valtuuskunnassa. 

Alametsä on aktiivisesti edistänyt YK:n Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman (2250) 
toteuttamista Euroopan unionissa. Hän on tehnyt valiokuntatyössä lukuisia menestyneitä esityksiä, 
ja maininta YK:n päätöslauselmasta on sen johdosta päässyt ensimmäistä kertaa moniin EU:n 
raportteihin. Alametsä on myös rakentanut virallista koalitiota päätöslauselman edistämiseksi EU-
tasolla. 



Alametsä on toiminut valiokunnissaan varjoneuvottelijana raporteissa EU:n ja Afrikan 
turvallisuusyhteistyöstä sekä EU:n ja Aasian liikenneyhteyksistä. Alametsän esityksestä EU:n ja 
Aasian liikenneyhteyksiä käsittelevään lausuntoon hyväksyttiin parannuksia liikenteen 
ympäristöhaittojen torjumiseen, ratayhteyksien lisäämiseen mantereiden välillä, vaatimus 
ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen kunnioittamisesta Aasian maiden, kuten Kiinan kanssa 
tehtävässä yhteistyössä, ja EU:n sitoutumisesta Pariisin ilmastosopimukseen. 

Alametsä nimitettiin myös yhdeksi Euroopan parlamentin mielenterveyskoalition puheenjohtajista. 
Tehtävässään hän pyrkii nostamaan EU:n työhön ajatuksen mielenterveydestä ihmisoikeutena. 
Alametsä ajaa tehtävässään mielenterveyshoidon saatavuutta, potilaiden oikeuksia ja 
yhdenvertaisuutta. Alametsä on toiminut aiemmin Suomessa Terapiatakuu-kansalaisaloitteen 
vetäjänä, ja psykoterapian saatavuuden ja mielenterveyskeskustelun edistäminen on hänen 
keskeinen tavoitteensa myös EU:n tasolla. Osana hyvinvoinnin ja mielenterveyden teemoja hän on 
myös aloittanut Vihreän perustuloryhmän johtamisen parlamentissa.

Alametsän avustajina toimivat Ada Saarinen (kehitysvaliokunta, mielenterveyskoalitio, 
perustuloasiat), Saara Ehlert (hallinto, liikenne- ja matkailuvaliokunta), Ulla Grönlund (ulkoasiain- 
sekä turvallisuus- ja puolustuspoliittiset valiokunnat), ja kotimaan avustajat Emil Kastehelmi ja 
Riikka Tähkävuori.

Luottamushenkilöt valtionhallinnossa

Luottamushenkilöt asetetaan tehtävästä riippuen joko puoluehallituksen tai eduskuntaryhmän 
esityksestä. Vihreitä edustivat vuoden aikana seuraavat henkilöt (varajäsen) valtakunnallisissa 
luottamustehtävissä (asettajaministeriö / toimielin):

OKM / valtion liikuntaneuvosto: Elina Sillanpää (Ari-Pekka Liukkonen) 
• tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaosto, pj. Sillanpää

MMM / harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä: Atte Harjanne (Tiina Elo) 12.10.
alkaen
PM  /  maanpuolustustiedotuksen  suunnittelukunta:  Tiina  Kivinen  (Jeri  Aalto)  ja  Timo  Perälä
(Hannele Piitulainen)
PM / vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta: Alviina Alametsä (Hanna-Leena Islander)
ja Matti Kuronen (Juhana Suoniemi)
SM / etnisten suhteiden neuvottelukunta: Olli-Poika Parviainen (Kaarina Ranne), 17.12. alkaen Inka
Hopsu (Gurmann Saini)
SM / poliisiasiain neuvottelukunta: Sofia Virta (Emmi Wehka-aho)
SM / rahapeliasiain neuvottelukunta: Katri Pihlaja (Emmi Lehtinen)
STM / rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta: Kati Juva (Jorma Jack)
STM / tasa-arvoasiain neuvottelukunta: vpj. Bella Forsgrén
TEM / saaristoasiain neuvottelukunta: Helena Särkijärvi (Kirsikka Moring)
TEM  /  kuluttaja-asiain  neuvottelukunta:  Tuija  Brax  (Miikka  Keränen),  21.9.2020  alkaen  Senja
Laakso (Paula Himanen)
UM / kehityspoliittinen toimikunta: Inka Hopsu (Atte Harjanne)

Kunta-alan luottamustehtävät:

• Kuntaliiton valtuusto:  Helsinki: Otso Kivekäs, Fatim Diarra, Atte Harjanne (varalla 
sijaantulojärjestyksessä Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Maria Ohisalo); Uusimaa: Päivi 
Salli, Anssi Aura 27.8. asti, Tiia Lintula loppuvuoden (varalla sijaantulojärjestyksessä Tiia 
Lintula, Eeva-Liisa Nieminen); Varsinais-Suomi: Katri Sarlund (varalla Marko Lindberg); 



Pirkanmaa: Sonja Koto (varalla Väinö Friman); Keski-Suomi: Tuija Mäkinen (varalla Pulmu
Kuorelahti-Juntunen)

• Kuntaliiton hallitus: Meri Lumela (Sirpa Hertell), Tuomas Rantanen (Mari Saario)
• Kuntaliiton ruotsinkielinen neuvottelukunta: Mona Lehtonen (Rolf Oinonen)
• Suomen kuntasäätiö: Meri Lumela (Tuomas Rantanen)
• Kuntien takauskeskuksen valtuuskunta: Jaakko Stenhäll
• Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta: Kirsi Ojansuu-Kaunisto (Paula Nordström)
• Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) valtuusto: Leo Lähde (Anne Lindgren), Teemu Meronen 

(Mikko Päivinen) ja Paula Himanen (Tuija Mäkinen)
• Kevan hallitus: Heli Järvinen (Tuomas Viskari)
• Euroopan unionin alueiden komitean Suomen valtuuskunta: jäsen Satu Haapanen (Niina 

Ratilainen), Haapanen myös vihreän AK-ryhmän toinen yhteispuheenjohtaja
• Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi: Eeva-Liisa Nieminen (Tiia Lintula)
• CEMRin tasa-arvokomitea: Sirpa Hertell

Folktinget ledamöter: Charlotta Wolff (Nyland), Jonas Heikkilä, Mona Lehtonen (Åboland), Tuula
Närvä (Vasa valkrets)
Folktingets styrelse: Lena Sjöberg
kultur-  och  mediautskottet:  Mona  Lehtonen,  social-  och  hälsopolitiska  utskottet:  Tuula  Närvä,
utbildningsutskottet: Lena Sjöberg, förvaltningsutskottet: Jonas Heikkilä

Kårkulla samkommun, fullmäktige: Jonas Heikkilä, 1. viceordf. 
Kårkulla samkommun, styrelse:  Hilkka Toivonen, vice ordf. (Tuula Närvä), Jukka Surakka (Egon
Nordström) 
Kårkulla  samkommun,  Nylands  omsorgsnämnd:   Pekka  Poutanen  (Sara  Avdi),  Leila  Mäkynen
(Brita Romsi) 
Kårkulla samkommun, Åbolands omsorgsnämnd: Anne-Marie Nygren, vice ordf. (Jukka Surakka),
Egon Nordström (Eva Menon) 
Kårkulla samkommun, revisionsnämnden: Touko Niinimäki, viceordf. (Brita Romsi) 

Valtionyhtiöiden hallintoneuvostot:
Alko: Outi Alanko-Kahiluoto
Finnfund: pj. Emma Kari
Finnvera: Mari Holopainen
Kemijoki: Satu Hassi 
Posti Group Oyj: vpj. Atte Harjanne 
Vapo: Jenni Pitko
Veikkaus Oy: Heli Järvinen
VR-Yhtymä Oy: Hanna Holopainen
Yleisradio:  Saara Hyrkkö ja Jenni Pitko

Muita:
Fortumin sidosryhmien neuvottelukunta: Inka Hopsu 
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry:n hallitus: Laura Nordström (Satu 
Haapanen)
Suomen kansallisooppera ja -baletti, hallintoneuvosto: Outi Alanko-Kahiluoto
Eurooppalainen Suomi ry:n hallitus: Fatim Diarra (Hanna-Leena Laitinen), vuosikokouksesta 
alkaen  Hanna-Leena Laitinen (Fatim Diarra)
Puolueiden tietopolitiikan yhteistyöryhmä: Antti 'Jogi' Poikola (Anne Kauhanen-Simanainen) 



Puolueen henkilökunta

Vuoden  aikana  puolueen  palveluksessa  tehtiin  34,1  henkilötyövuotta  (edellisvuonna  31,7).
Keskustoimiston palveluksessa työskentelivät:

• puoluesihteeri Veli Liikanen
• toimistopäällikkö Salla Paavilainen
• tietojärjestelmäpäällikkö Pinja-Liina Jalkanen (toimivapaalla 1.2. - 30.4.)
• hallintopäällikkö Risto Kankaanpää (etätyöntekijä, Turku)
• talous- ja henkilöstöpäällikkö Aleksi Laine
• ma. pääkirjanpitäjä Max Pohjonen 14.8. saakka
• viestintäpäällikkö Henna Hakkarainen
• viestintäsuunnittelija Ville-Veikko Mastomäki 
• viestintäsuunnittelija Erika Nieminen
• viestintäsuunnittelija Heikki Isotalo 
• viestintäsuunnittelija Liisa Kontunen 
• web-kehittäjä Ville Heimonen (työaika 15 t/vko)
• järjestöpäällikkö Emma Kolu 29.2. asti, Katja Hintikainen 4.3. lähtien
• kampanjapäällikkö Kirsi Syväri 
• ma. kampanjakoordinaattori Kati Lommi 1.8. alkaen
• poliittinen suunnittelija ja kansainvälisten suhteiden koordinaattori Sarianna Mankki
• kunta-asioiden suunnittelija Kimmo Kyrölä 13.1. alkaen
• johdon assistentti Antti Stolt
• yhteisömanageri Jonas Biström  7.4. alkaen
• tapahtumatuottaja Kai Artes 1.4. alkaen

Piirijärjestöjen toiminnanjohtajina puolueen palveluksessa olivat:
• Häme:  Aleksi Mäntylä, Satu Söderström toiminnanjohtajan osa-aikainen sijaisuus 20.1.-

31.3. ja vaalipäällikkönä 1.4. alkaen
• Kaakkois-Suomi: Tuomo Liljenbäck (myös Viite-liiton toiminnanjohtaja 5 h / vko)
• Keski-Suomi: Veikko Ahola (myös Jyväskylän Vihreät)
• Lappi: Tarja Pasma
• Oulun piiri: Saara Pönkkö (myös Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry),  

vaalikoordinaattori Henna-Maria Lohiniva 3.10. alkaen
• Pirkanmaa: Henriikka Kaunela (myös Tampereen Vihreät ry), vaalikoordinaattori Merve 

Caglayan 1.10.-22.12.
• Satakunta:  Juuli Ojansuu, projektityöntekijänä 1.11. alkaen Nanna Loiske (7,5 h / vko)
• Savo-Karjala: Eija Vatanen 31.3. asti, Tero Kankaanperä sijaisjärjestelyissä huhtikuun, Ville 

Elonheimo 1.5. alkaen
• Uusimaa: Oskari Sundström, vaalityöntekijä Martta Kinnunen 1.9. alkaen
• Vaasa: Mikko Jokipii 
• Varsinais-Suomi (myös Turun Vihreä Kunnallisjärjestö): Olli Välke

Kunnallisjärjestöjen toiminnanjohtajina tai muina työntekijöinä puolueen palveluksessa olivat:
• Tampereen Vihreät: kunnallissihteeri Noora Hinkkanen, 1.12. lähtien tittelinä Pirkanmaan ja 

Tampereen vihreiden poliittinen sihteeri, vaalipäällikkö Tuuli Tomperi 18.2. alkaen
• Turun vihreä kunnallisjärjestö: poliittinen sihteeri Nanna Loiske (työaika 25 h / vko), 

vaalipäällikkö Emil Kusnetsoff 2.11. alkaen



• Kuopion Vihreät: toiminnanjohtaja Tero Kankaanperä 

Vihreän liiton sähköpostilistojen ylläpidosta on palkkioperusteisesti vastannut Eva Isaksson. Vihreä-
lehden  mainosmyynnistä  on  provisioperusteisesti  vastannut  Antti  Kiuru.  Henkilöstön
luottamusvaltuutettuna  toimi  Nanna  Loiske.  Työsuojeluvaltuutettuna  sekä  tietosuojavastaavana
toimi Salla Paavilainen. 

Piirityöntekijät olivat pääosin täysaikaisia. Puolueen piireille tarjoama työaika oli 1.4. alkaen 30 tai
35 tuntia viikossa. Helsingin piirin osalta puolue maksoi piirijärjestölle palkka-avustusta. Lisäksi
puolue  tuki  Espoon,  Jyväskylän,  Oulun,  Tampereen,  Kuopion,  Turun  ja  Vantaan  Vihreiden
työntekijöiden palkkausta. 

Ajatuspaja Vision  ja puolueen  poliittisen suunnittelijan /  tutkija-koordinaattorin tehtävässä  toimi
Simo Raittila, joiden työpanoksesta puolue kattoi 40 % Vision toimiessa työnantajana. 

Sairauspoissaoloja  (pois  lukien  lasten  sairastumisen  aiheuttamat poissaolot)  oli  keskimäärin  4,4
henkilötyövuotta kohden. 

Piiri- ja kaupunkityöntekijöiden tiimirakenne otettiin käyttöön huhtikuussa. Työntekijät on jaettu 
kolmeen tiimiin, joissa kussakin on 3-8 työntekijää ja heidän joukostaan valittu tiiminvetäjä, mihin 
tehtävään allokoitiin 5 viikkotuntia puolueen maksamaa työaikaa. Tiimirakenteen tavoitteena on 
hyvin käytäntöjen tehokkaampi jakaminen, yhteisten kehittämistarpeiden tunnistaminen ja 
vertaisoppimisen ja -tuen vahvistaminen. Ensimmäisen vuoden kokemukset järjestelmästä olivat 
kannustavia. 

Koronaepidemian takia työntekijät tekivät poikkeuksellisen paljon etätöitä eritoten keväällä ja 
loppuvuodesta.

Puoluetoimisto sijaitsi vuoden loppuun asti osoitteessa Fredrikinkatu 33 A, 2. krs. Vuoden kuluessa 
selvitettiin uutta toimitilaa ja puoluehallitus päätti loppuvuodesta puoluetoimiston muutosta uuteen 
toimitilaan Mannerheimintie 15:ssä tammikuussa 2021. Puolueen alivuokralaisina pysyivät entiset 
yhdistykset eli Vihreät nuoret, Vihreät Naiset, Uudenmaan, Helsingin, Espoon ja Vantaan Vihreät, 
Visio sekä meppien kotimaan toimisto. 

 

Organisaatio

Järjestökenttä

Puolueen järjestökenttä on jaettu eduskuntavaalien mukaisiin vaalipiireihin. Jokaisessa vaalipiirissä 
oli toiminnanjohtaja ja joissakin piireissä myös muita työntekijöitä. Piirijärjestöille maksetaan 
erillistä tukea järjestöjen ja puolueen välisen sopimuksen mukaisesti. Piirijärjestöt tukevat oman 
alueensa vihreitä yhdistyksiä, luottamushenkilöitä ja muita toimijoita.

Edellisenä vuonna tehtyjen päätösten mukaisesti piirijärjestöille myönnettävä tuki kasvoi ja 
uudistui. Tämän myötä piirijärjestöjen toiminnanjohtajien työtuntimäärä kasvoi kokoaikaiseksi. 
Lisäksi palkattiin useaan piiriin määräaikainen vaalityöntekijä kuntavaaleja ajatellen. Piiri- ja 
kaupunkityöntekijöistä muodostettiin myös alueellisia tiimejä, joiden tavoitteena on vahvistaa hyvin



käytäntöjen ja osaamisen jakamista ja alueellista vertaistukea.

Piiri- ja liittojärjestöjen ja niihin kuuluvien paikallisten vihreiden yhdistysten lisäksi puolueessa 
toimi vuonna 2020 aktiivisesti 11 valtakunnallista henkilöjäsenyhdistystä. Näille myönnettiin tukea 
sekä jäsenmäärän perusteella että hanketukina.

Järjestökentän tueksi tuotettiin runsaasti materiaalia (mm Vihreä yhdistystoimintaopas 2020) ja 
koulutusta. Lisäksi puoluetoimiston henkilöstöä vahvistettiin: uusina pesteinä kunta-asioiden 
suunnittelija, tapahtumatuottaja ja yhteisömanageri osaltaan tukevat vihreää järjestökenttää.

Järjestöllisenä palveluna otettiin toukokuussa käyttöön uusi Sense-rekisteri. Käytön ensi vaiheessa 
yhdistysten rekisterivastaavat pääsevät tarkastelemaan jäsentensä maksu- ja muita tietoja sekä 
syöttämään kuntavaalien ehdokastietoja. Myöhemmin yhdistyksille tulee mahdollisuus muokata 
jäsenten tietoja ja yhdistyksensä toimihenkilötietoja sekä jäsenille mahdollisuus muokata omia 
yhteystietojaan. Järjestelmään saatiin myöhemmin käyttöön myös lahjoitusominaisuus sekä vaalien 
ehdokasvinkkien keräys- ja käsittelyjärjestelmä.

Koulutus

Puolueen koulutustoimintaa suunniteltiin ja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Vihreän Sivistys- ja
Opintokeskus ViSiOn kanssa.

8.‒9.2. Tampereella järjestettiin ensin Vihreä puheenjohtajapäivä kaikkien jäsenyhdistysten 
puheenjohtajille. Tämä oli koulutus- ja verkostoitumistilaisuus ja siihen osallistui yli 200 henkeä. 
Seuraavana päivänä oli piiripäivä, jossa mukana olivat piiri- ja liittojärjestöjen puheenjohtajat ja 
työntekijät. 

Virtuaalitapahtumana järjestettiin ehdokkaille, yhdistysaktiiveille, tukiryhmäläisille ja kaikille 
vihreässä vaalityössä mukana oleville suunnatut Syyspäivät 24.‒25.10. Tapahtuma oli historiallisen 
suuri: mukana oli 325 osallistujaa. 

Lisäksi järjestettiin yli 20 yhdistyksille ja kuntavaaliehdokkaille suunnattua 
verkkokoulutustilaisuutta. Koulutustarjonnassa painottui kuntavaaleihin valmistautuminen ja niissä 
käsiteltiin niin vihreän politiikan sisältöjä kuin vaalikampanjan valmistelua, taloutta ja viestintää. 
Koulutukset järjestettiin etänä sekä vallitsevan koronatilanteen vuoksi että saavuttaaksemme 
laajemmin valtakunnallisen ehdokasjoukon, mikä on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. 
Koulutustallenteet ja materiaalit jaettiin ehdokkaiden ja yhdistystoimijoiden käyttöön myös 
koulutusten jälkeen.

Koronatilanteen vuoksi puoluekokouksen yhteyteen suunnitellut koulutukselliset osuudet peruttiin. 

Työryhmät

Puoluehallituksen nimeämien työryhmien tehtävänä on toimia asiantuntijapooleina, jotka seuraavat
ja  käyvät  ajankohtaista  keskustelua  toimialaansa  liittyvistä  kysymyksistä  ja  tarpeen  mukaan
järjestävät  seminaareja,  keskustelutilaisuuksia  sekä  valmistelevat  toimialaansa  liittyvät
pohjaesitykset  puoluehallituksen  lausunnoiksi  ja  kannanotoiksi  sekä  puoluevaltuuskunnan
hyväksymiksi ohjelmiksi.



Työryhmien toimintaa pystyttiin aiempaa paremmin tukemaan ja koordinoimaan puoluetoimistolta
kahden  poliittisen  suunnittelijan  työpanoksen  avulla.  Työryhmien  toiminnalle  laadittiin  aiempaa
täsmällisempi ohjeistus ja järjestettiin erillinen työryhmäpuheenjohtajien tapaaminen. Työryhmiltä
pyydettiin palautetta muiden työryhmien valmistelussa oleviin ohjelmiin. 
 
Eurooppa-työryhmä (pj.  Markus  Drake  ja  Katri  Ylinen).  Työryhmän  tehtävänä  on  seurata
Euroopan vihreiden asioita ja valmistella tarvittavat päätösesitykset sekä seurata yleistä Eurooppa-
politiikkaa ja toimia Eurooppa-poliittisena asiantuntijaryhmänä. 

Periaateohjelmatyöryhmä (pj. Saara Hyrkkö ja Jaakko Mustakallio) jatkoi edellisvuonna alkanutta
työtään ja valmisteli uuden periaateohjelman puoluekokouksen hyväksyttäväksi. 

Reilun  muutoksen  työryhmä (pj.  Iiris  Suomela)  jatkoi  edellisvuonna  alkanutta  työtään  ja
viimeisteli reilun muutoksen ohjelman helmikuun valtuuskunnan hyväksyttäväksi. 

Sukupolvipoliittinen työryhmä (pj. Kati Juva ja Silja Uusikangas) valmisteli puoluevaltuuskunnan
hyväksyttäväksi ikääntymispoliittisen ohjelman. Ohjelma hyväksyttiin valtuuskunnassa syyskuussa.
Ohessa työryhmä käynnisti  lapsi-  ja  nuorisopoliittisen  ohjelman valmistelun seuraavana vuonna
hyväksyttäväksi.

Kaupunki-  ja kuntavisiotyöryhmä (pj:t  Tiina Huilaja  ja  Jaakko Stenhäll)  jatkoi  edellisvuonna
alkanutta  työtään  ja  viimeisteli puoluevaltuuskunnan  syyskuun  kokouksessa  hyväksyttäväksi
kaupunki- ja kuntavision.

Metsäpoliittinen työryhmä (pj:t Jenni Pitko, Tarmo Ketola) jatkoi edellisvuonna alkanutta työtään
ja  viimeisteli  puoluevaltuuskunnan  marraskuun  kokouksessa  hyväksyttäväksi  metsäpoliittisen
ohjelman.

Kuntavaaliohjelmatyöryhmä (pj.  Tiina  Elo)  valmisteli  vuoden  kuluessa  kuntavaaliohjelmaa
helmikuussa 2021 hyväksyttäväksi. 

Koulutus-  ja  tiedepoliittinen  työryhmä (pj.  Annakaisa  Tikkinen)  teki  yhteistyötä
eduskuntaryhmän kanssa muun muassa kommentoimalla joulukuussa julkaistua koulutuspoliittista
avausta valmisteluvaiheessa. 

Tasa-arvo-  ja  yhdenvertaisuustyöryhmä (pj.  Amu  Urhonen)  teki  valmistelussa  olevien
ohjelmapaperien suvausta,  valmistellut  vihreän tapahtumajärjestäjän yhdenvertaisuus-check-listaa
ja konsultoinut puoluetta ja muita työryhmiä erilaisissa poliittisissa kannanotoissa ja lausunnoissa. 

Talous-  ja  työllisyystyöryhmä (pj.  Jussi  Junni)  valmistelee  työllisyyspoliittisia  linjauksia
valtuuskunnan hyväksyttäväksi.

Tietoyhteiskuntatyöryhmä  (pj.  Antti  Poikola)  valmistelee  tietoyhteiskuntalinjauksia
valtuuskunnan  hyväksyttäväksi.  Työryhmä  oli  aktiivinen  myös  puoluerajat  ylittävän
tietopolitiikkaryhmän perustamisessa.

Sosiaaliturvatyöryhmä (pj.  Lukas  Korpelainen,  Touko  Niinimäki)  sai  loppuvuodesta
valtuuskunnan työohjelman päivityksen yhteydessä tehtäväkseen käynnistää sosiaaliturvapoliittisen
ohjelman  valmistelun  valtuuskunnan  hyväksyttäväksi  vuonna  2021.  Työryhmä  teki  tiivistä



yhteistyötä  talous-  ja  työllisyystyöryhmän  kanssa  mm.  ansioturva-aiheisen  keskustelupaperin
työstämisessä.

Seuraaville  työryhmille  ei  nimeämisvaiheessa  nimetty  ohjelmapaperin  valmistelutehtävää.  Ne
toimivat  asiantuntijaryhminä.  Lisäksi  työryhmät  voivat  tarvittaessa  toteuttaa  tapahtumia  ja
koulutuksia sekä valmistella keskustelupapereita.

Ympäristö- ja luonnonsuojelutyöryhmä (pj:t  Ilona Helle  ja  Iiro  Ikonen)  seurasi  ajankohtaisia
lainsäädäntöprosesseja  (luonnonsuojelulaki,  maankäyttö-  ja  rakennuslaki),  järjesti  tilaisuuden
HELMI-ohjelmasta  ja  tuotti  mielipidekirjoituspohjia  kansanedustajille  sekä  ehdokasbriiffin
kaupunkiluonnosta kuntavaaleihin.

Ilmasto-  ja  energiatyöryhmä (pj.  Oras  Tynkkynen)  seurasi  tiiviisti  hallituksen  ilmasto-  ja
energiapolitiikkaa  ja  oli  säännöllisesti  yhteydessä  ympäristö-  ja  ilmastoministerin  esikuntaan.
Työryhmä tuotti hallitusryhmän tueksi suositukset ilmastolaista, vihreästä elvytyksestä ja liikenteen
päästövähennyksistä.

Ulko-  ja  turvallisuuspoliittinen  työryhmä (pj.  Timo  Perälä)  keskusteli  aktiivisesti
kansanedustajien  kanssa  koronakriisin  turvallisuus-  ja  kehityspoliittisista  ulottuvuuksista  sekä
ajankohtaisista valtioneuvoston selonteoista ja hankkeista.

Eläin- ja maatalouspoliittinen työryhmä (pj. Minna Hölttä)  keskittyi erityisesti kuntatason eläin-
ja maatalouspoliittisten kantojen hiomiseen kuntavaaleja varten ja tuotti ehdokasbriiffejä. Lisäksi
työryhmä kommentoi eduskuntaryhmän joulukuussa julkaistua eläinoikeusavausta.

VIESTINTÄ

Vihreiden viestintä perustuu puolueen brändityöhön, äänestäjätutkimuksen segmentointiin ja sen 
pohjalta tehtyyn sisältöstrategiatyöhön. Viestinnän vuotta leimasi korona-aiheiden nousu julkisen 
keskustelun kärkeen. Vuoden aikana suunniteltiin ja työstettiin kuntavaaliviestintää ja tehtiin vahvaa
viestinnän kehitystyötä kasvaneiden resurssien turvin.

Viestintää suunniteltiin hallitusryhmän, eduskuntaryhmän sekä puoluehallituksen linjausten 
viitoittamana viestintäpäällikön vetämissä viestinnän viikkopalavereissa, joihin kutsuttiin 
viestintätiimin lisäksi mm. puoluesihteeri, eduskuntaryhmän pääsihteeri, hallitusryhmän sihteeri ja 
muut viestinnästä vastaavat erityisavustajat sekä eduskuntaryhmän poliittiset asiantuntijat. Lisäksi 
puolueen viestintää suunniteltiin mm. puheenjohtajan viestintään keskittyvissä palavereissa.

Vuoden aikana sosiaalisen median kanavista ahkerimmassa käytössä olivat Facebook, Twitter ja 
Instagram. Vihreiden verkkosivujen blogitekstejä julkaistiin viikoittain. Puheenjohtajan kanssa 
tehtiin ja julkaistiin videoita lähes viikoittain. Puolueen eri toimijoiden, kuten järjestöjen ja 
kansanedustajien järjestämiä etätilaisuuksia lähetettiin ja markkinoitiin myös puolueen sosiaalisen 
median kanavissa. 

Mediayhteistyössä korostuivat puolueen tapahtumien mediaviestintä, puoluejohdon 
mediatapaamiset, temaattiset avaukset ja reagointi ajankohtaisiin aiheisiin. Mediayhteistyön luonne 
muuttui koronan myötä, kun lehdistötilaisuudet siirryttiin pitämään etäyhteyksillä. Puoluejohdon 
taustatapaamiset toimitusten kanssa jatkuivat poikkeusoloista huolimatta koko vuoden, mutta 



vapaamuotoiset vihreiden poliitikkojen kohtaamiset toimittajien kanssa vähentyivät 
poikkeusvuonna selvästi.

Digiviestinnän kehitystyö keskittyi erityisesti Youtube-kanavan uudelleenjulkaisuun ja verkkosivu-
uudistukseen. Yhdessä kumppaniyrityksen kanssa suunniteltiin kaksi erilaista videokonseptia 
Youtube-kanavalle - lyhyt politiikkapainotteinen sekä pidempi vihreisiin henkilöihin ja heidän 
harrastuksiinsa ja ajatuksiinsa keskittyvä. Loppuvuodesta uudistettu Youtube-kanava julkaistiin ja 
uusia konsepteja alettiin tuottaa ja julkaista. 

Verkkosivu-uudistus käynnistyi loppukeväästä, ja yhdessä kumppaniyritysten kanssa saatiin vietyä 
maaliin loppuvuodesta. Kehitystyön tähtäimenä oli verkkosivujen visuaalisen ilmeen uudistaminen 
sekä sisällönmuokkaamisen helpottaminen uudella käyttöliittymällä. Näissä molemmissa 
onnistuttiin. 

Syksyllä julkaistiin myös hallituksessa aikaan saatuja saavutuksia esittelevä nettisivujen alasivu, 
jota päivitetään jatkossakin sekä kansalaisten että toimittajien palvelemiseksi Vihreiden hallitustyön
seurannassa.

Vihreiden sisäinen viestintä oli aktiivista ja jäsenviestintää kehitettiin tavoittamaan jäsenistöä ja 
kannattajia, ja vahvistamaan näiden ryhmien toimintaa. Alkuvuonna lanseerattiin 
kumppaniyrityksen kanssa konseptoitu jäsenlehti Vihreä, joka julkaistaan sekä printtinä että 
verkkosisältöinä uudistetuilla verkkosivuilla. Jäsenille lähetetään myös uudistettu, jäsenistön hyvin 
tavoittava sähköinen uutiskirje vähintään kerran kuukaudessa. Uutiskirjeen ilme uusittiin ja 
jäsenkirjeen sisältöä muokattiin sellaiseksi, että se innostaa lukijan osallistumaan ja toimimaan 
Vihreiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Verkkosivu-uudistuksen valmistuttua käynnistettiin 
uudestaan myös toinen sähköinen uutiskirje, joka mahdollistaa Vihreiden seuraamisen niille, jotka 
eivät ole puolueen jäseniä. Vihreät-Facebook-ryhmää kehitettiin turvallisemman tilan suuntaan 
selvittämällä sääntöjen päivitystarpeet ja edellyttämällä sääntöjen hyväksymistä ryhmään liittyviltä. 
Uusi yhteisömanagerin toimenkuva näkyi Vihreiden osallistavan viestinnän selvänä vahvistumisena 
toimitavuoden aikana.

Viestintätiimin työntekijät selviävät Henkilökunta-luvusta. Henna Hakkaraisen ja Heikki Isotalon 
vastuualueina oli mediaviestintä - Hakkaraisella lisäksi tiimin esihenkilötehtävät ja viestinnän 
johtaminen ja Isotalolla puolestaan poliittis-viestinnällinen valmistelu. Ville-Veikko Mastomäen 
vastuulla oli viestinnän digitiimin vetäminen. Hänen vastuualueensa painottuivat verkkoviestinnän 
lisäksi erityisesti videotuontantoihin. Erika Nieminen keskittyi erityisesti graafiseen suunnitteluun 
ja Liisa Kontunen someviestintään, mutta teki myös mediaviestinnän työtehtäviä. Poliittinen 
suunnittelija Sarianna Mankki keskittyi poliittiseen valmisteluun ja kansainvälisiin asioihin, ja 
yhteisömanagerina aloittanut Jonas Biström jäsen- ja kannattajaviestintään, jäsenhankintaan ja 
kentän aktivoimiseen.

Tärkeimmät tapahtumat, joiden viestintään viestintätiimi osallistui

3.2. Hallituksen ilmastokokous
22.‒23.2. Puoluevaltuuskunta Helsingissä: Reilu muutos -ohjelman hyväksyminen 
7.‒8.4. Hallituksen kehysriihi
19.5. Lehdistötilaisuus vihreästä elvytyksestä ja reilusta muutoksesta, Maria Ohisalo ja Iiris 
Suomela
11.6. Vihreiden ja Vihreiden Naisten webinaaria tasa-arvosta ja johtajuudesta, Emma Kari ja Maria 
Ohisalo



10.8. Vihreän hallitusryhmän kesäkokous Lahdessa: lehdistötilaisuus, Maria Ohisalo, Pekka 
Haavisto ja Krista Mikkonen
2.9. Vihreän eduskuntaryhmän kesäkokous: lehdistötilaisuus mielenterveysteemalla, Jenni Pitko ja 
Saara Hyrkkö
19.‒20.9. Puoluekokous etänä: Avauspuheiden viestintä, lehdistötilaisuus avauspuheista, Maria 
Ohisalo, Jenni Pitko ja Alviina Alametsä sekä lehdistötilaisuus periaateohjelmasta, Saara Hyrkkö ja 
Jaakko Mustakallio
26.‒27.9. Puoluevaltuuskunta Helsingissä: Ikääntymispoliittinen ohjelma ja kaupunki- ja kuntavisio
28.‒29.11. Puoluevaltuuskunta etänä: Metsäpoliittinen ohjelma
7.12. Lehdistötilaisuus koulutuslinjauksista, Maria Ohisalo ja Saara Hyrkkö

VAALITOIMINTA

Vuoden aikana ei järjestetty vaaleja, vaan vuosi käytettiin kuntavaalivalmistautumiseen. Kevään 
aikana puhjennut koronapandemia vaikeutti vaalivalmistautumista ja kampanjasuunnittelua jo 
alkumetreiltä, mutta vasta syksyllä kuva pandemian vaikutuksista kampanjointiin alkoi olla 
selkeämpi. Äänestäjätutkimuksen data päivitettiin juuri pandemiakevään puhjettua 
poikkeuslainsäädännön astuttua voimaan ja huoli datan luotettavuudesta varjosti suunnittelua. 
Kampanjastrategia ja -budjetti hyväksyttiin kuitenkin suunnitellusti kesäkuussa.

Strategian valmisteluna puoluetoimisto tapasi jokaisen piirin ja liittojärjestön työntekijät ja 
luottamusjohdon käyden läpi kuntavaalitilannetta, ehdokastavoitteita ja paikallisia erityispiirteitä. 
Valtakunnalliseksi ehdokastavoitteeksi asetettiin ylittää edellisten kuntavaalien ehdokasmäärä, 
2 600 ehdokasta.

Koulutuksia järjestettiin yhteistyössä Vision kanssa paljon. Koronatilanteen vuoksi kaikki 
koulutukset pidettiin etänä ja monien koulutusten tallenteet julkaistiin myöhemmin nimettävien 
ehdokkaiden oppimateriaaliksi. Tämä keräsi ehdokkailta ja yhdistystoimijoilta paljon kiitosta. 
Syksyllä järjestetyt syyspäivät, tavallisesti tiivis viikonlopun mittainen paketti, levitettiin 
ympäröiville arki-illoille ja mukaan saatiin monipuolisemmin ohjelmaa. 325 osallistujalla 
tapahtuma oli myös puolueen historian suurin koulutustapahtuma. Ehdokasopassivusto päätettiin 
kääntää suomesta myös ruotsiksi ja englanniksi, jotta voisimme paremmin palvella 
monipuolisempaa ehdokasjoukkoa. Tämä toteutui vuoden 2021 puolella. 

Vaaliohjelmaa kirjoitettiin kansanedustaja Tiina Elon puheenjohtamassa työryhmässä puolueen 
olemassa olevien kantojen pohjalta. Ohjelman hyväksyminen viedään vaalivuoden helmikuun 
puoluevaltuuskuntaan. Ehdokkaille kirjoitettiin jo syyspäiville vaaliohjelman aiheita sekä muita 
puhututtavia aiheita koskevien taustapaperien kokoelma. Työtä koordinoi kunta-asioiden 
suunnittelija yhdessä eduskunnan ryhmäkanslian kanssa.

Kuntavaaleihin otettiin käyttöön uusi ehdokasrekisteri Sense, jonka suunnittelu, tuotanto ja 
käyttöönotto sujui hyvin. Rekisterin hyvästä vastaanotosta kieli yhdistysten aktiivinen ote 
ehdokkaiden tietojen täyttämiseen. Vuoden loppuun mennessä ehdokkaita oli ilmoitettu puolueelle 
1 357 (vastaava luku vuoden 2017 vaaleista on 1 011). 



KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Euroopan vihreiden (EGP) jäsenenä on 36 vihreää puoluetta Euroopan kaikista osista. Suomessa 
EGP:n kokousasioiden valmistelusta, kuten kannanotoista ja kokousedustajien valinnasta vastasi 
puoluehallituksen nimeämänä Eurooppa-työryhmä. Eurooppa-työryhmä kokoontui vuoden aikana 
kahdeksan kertaa. Kokouksissa valmisteltiin EGP:n valtuuskunnalle (Council) esitettävät 
kannanotot (resoluutiot) ja päätettiin muiden maiden jäsenpuolueiden jättämien kannanottojen 
kannattamisesta tai esitettävistä muutoksista. Molemmat valtuuskunnan kokoukset järjestettiin etänä
sähköisesti koronapandemian vuoksi.

Vuonna 2020 aloitettiin kahdenvälinen yhteistyö Viron vihreiden ja Ahvenanmaan vihreiden 
(Hållbart Initiativ) kanssa. Viron vihreiden kanssa keskusteltiin kampanjoinnin hyvistä käytännöistä
ja puolueen rakentamisesta. Ahvenanmaan vihreiden kanssa yhteistyö keskittyi Pohjoismaiden 
neuvoston asioihin ja Suomen kestävän kasvun ohjelman valmisteluun. EGP:n kautta tiivistettiin 
yhteistyötä niiden vihreiden puolueiden kanssa, jotka ovat hallituksessa (Ruotsi, Itävalta, 
Luxemburg, Belgia ja Irlanti). EGP koordinoi myös kaikkien Euroopan vihreiden puolueiden 
puheenjohtajien tapaamisia, joihin Vihreät osallistui aktiivisesti.

Yhteydet Euroopan ulkopuolisiin vihreisiin puolueisiin olivat toimintavuonna vähäiset. Yhteistyöstä
keskusteltiin alustavasti vuoden aikana Itä-Afrikan vihreän federaation kanssa. Maailman vihreiden 
kongressiin osallistumisen valmistelua ei suunnitelmista poiketen aloitettu, sillä kongressi siirtyi 
koronapandemian vuoksi vuodelle 2022. 

PUOLUEAVUSTUS JA AVUSTUSTOIMINTA

 – luvut päivitetään tilinpäätöksestä

Vihreä liitto r.p. sai puolueavustusta 3 563 500 euroa.

Puoluetuen käytöstä annetun ohjeen mukaiset vähintään 5 % puoluetuesta, 224 220,81 euroa (6,29 
% puoluetuesta) myönnettiin puolueen 12 piirijärjestölle. Summasta 181 801 euroa (5,1 % 
puoluetuesta) jaettiin piirien alueen jäsenmäärien suhteessa ja 42 420 euroa (1,19 % puoluetuesta) 
rahallisena palkkatukena.

Lakisääteinen 5 % osuus 178 175 euroa ja harkinnanvarainen 30 289 euron osuus naistoimintaan, 
yhteensä 208 464 euroa tilitettiin Vihreät Naiset ry:lle. Lakisääteisten kohteiden lisäksi puolue tuki 
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:tä 134 832 eurolla, Vihreitä Vaivaisia 10 000 eurolla, 
Tieteen ja teknologian vihreitä 21 380 eurolla ja valtakunnallisia henkilöjäsenyhdistyksiä 14 681 
eurolla. Vihreä Lanka Oy:lle annettiin 85 000 euroa avustusta, josta on tehty erillinen sopimus.

TALOUS

Vihreän liiton tilikauden tulos oli 336 922,51 euroa ylijäämäinen.



Pääasialliset tuotot olivat:
    • Puoluetuki         3 563 500,00 euroa
    • Jäsenmaksutulot         120 130,49 euroa
    • Luottamushenkilömaksut         31 484,01 euroa
    • Tukimaksut ja lahjoitukset         3 668,35 euroa
    • Yleistoiminnan tuotot    335 295,10 euroa
    • Vaalituotot         26 840,75 euroa

Puolueen tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Nexia Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on
KHT Katja Hanski.

Puolueen toiminnassa on otettu huomioon myös koronavirusepidemia. Käytännössä tapahtumat, 
tapaamiset, koulutukset ja kokoukset on joko peruttu, siirretty verkkoon tai siirretty myöhempään 
ajankohtaan maaliskuusta alkaen. Henkilöstö on työskennellyt etänä. Puolueen toimintaa on 
pystytty jatkamaan melko hyvin. Epidemialla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia: jonkin 
verran säästöjä on syntynyt lähinnä matka- ja majoituskuluissa, kun kokouksia on muutettu 
etäkokouksiksi. 
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