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TULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMA
1.1.2021 - 31.12.2021 1.1.2020 - 31.12.2020

T U L O S L A S K E L M AT U L O S L A S K E L M AT U L O S L A S K E L M AT U L O S L A S K E L M A
Varsinainen toimintaVarsinainen toimintaVarsinainen toimintaVarsinainen toiminta

Tuotot 1 101 039,83 335 295,10
Kulut

Henkilöstökulut -2 168 058,67 -1 828 541,00
Muut kulut

Muut henkilöstökulut -63 346,77 -62 606,20
Henkilöstön matkakulut -10 120,74 -12 139,35
Toimitilakulut -178 812,61 -97 886,49
Ulkopuoliset palvelut -113 902,66 -210 170,81
Toimistokulut -84 328,46 -66 977,31
Järjestötoiminta -76 251,39 -66 147,62
Koulutus -20 008,00 -22 230,20
Muut yleistoiminnan kulut -45 795,63 -45 881,39
Puolueen viestintätoiminta -95 352,36 -95 010,05
Jäsenjärjestöjen tukitoiminta -1 174 595,47 -613 577,82
Jäsenetulehti/jäsenviestintä -151 538,93 -178 273,56
Julkaisutoiminta 0,00 -85 000,00
Myyntitoiminta ja tapahtumat -27 640,64 -11 068,43
Tutkimustoiminta -62 775,00 -100 973,20

VaalitoimintaVaalitoimintaVaalitoimintaVaalitoiminta
Tuotot 263 497,98 26 840,75
Kulut -941 384,80 -97 626,04

Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä -677 886,82-677 886,82-677 886,82-677 886,82 -70 785,29-70 785,29-70 785,29-70 785,29
VarainhankintaVarainhankintaVarainhankintaVarainhankinta

Tuotot 170 899,33 155 282,85
Kulut -2,35 -9,05

Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä 170 896,98170 896,98170 896,98170 896,98 155 273,80155 273,80155 273,80155 273,80
Sijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoimintaSijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 877,50 1 514,17
Kulut -379,13 -151 391,84

YleisavustuksetYleisavustuksetYleisavustuksetYleisavustukset 3 563 500,003 563 500,003 563 500,003 563 500,00 3 563 500,003 563 500,003 563 500,003 563 500,00
Tuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämäTuotto-/kulujäämä 3 563 500,003 563 500,003 563 500,003 563 500,00 3 563 500,003 563 500,003 563 500,003 563 500,00

Tilikauden tulosTilikauden tulosTilikauden tulosTilikauden tulos -114 478,97-114 478,97-114 478,97-114 478,97 336 922,51336 922,51336 922,51336 922,51
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -114 478,97-114 478,97-114 478,97-114 478,97 336 922,51336 922,51336 922,51336 922,51
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TASETASETASETASE 31.12.202131.12.202131.12.202131.12.2021 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020

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 7 566,15

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

Pitkäaikaiset saamisetPitkäaikaiset saamisetPitkäaikaiset saamisetPitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 37 500,00 37 500,00

Pitkäaikaiset saamiset yhteensäPitkäaikaiset saamiset yhteensäPitkäaikaiset saamiset yhteensäPitkäaikaiset saamiset yhteensä 37 500,0037 500,0037 500,0037 500,00 37 500,0037 500,0037 500,0037 500,00
Lyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 380 325,72 136 183,68
Lainasaamiset 15 000,00 0,02
Muut saamiset 124,57 0,00
Siirtosaamiset 2 924,12 0,00

Lyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensä 398 374,41398 374,41398 374,41398 374,41 136 183,70136 183,70136 183,70136 183,70
Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset 413 974,23 756 679,44

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 849 848,64849 848,64849 848,64849 848,64 930 363,14930 363,14930 363,14930 363,14
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 857 414,79857 414,79857 414,79857 414,79 937 929,29937 929,29937 929,29937 929,29
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TASETASETASETASE 31.12.202131.12.202131.12.202131.12.2021 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020

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) 413 411,90 76 489,39
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä)Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -114 478,97 336 922,51

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 298 932,93298 932,93298 932,93298 932,93 413 411,90413 411,90413 411,90413 411,90
VIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat 107 204,87 138 070,52
Muut velat 147 796,41 120 617,24
Siirtovelat 303 480,58 265 829,63

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 558 481,86558 481,86558 481,86558 481,86 524 517,39524 517,39524 517,39524 517,39
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 558 481,86558 481,86558 481,86558 481,86 524 517,39524 517,39524 517,39524 517,39

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 857 414,79857 414,79857 414,79857 414,79 937 929,29937 929,29937 929,29937 929,29
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LIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOT 31.12.202131.12.202131.12.202131.12.2021 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020
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.

Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus
Tilinpäätöksen luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden lukuihin siltä osin, että tilikautena 2021 on
kirjattu työntekijöiden työaikana piiri- ja kunnallisjärjestöille annettu tuki kuluna jäsenjärjestöjen tukitoimintaan
tai vaalitoimintaan ja tuottona varsinaiseen toimintaan.

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 485 583,63 587 500,00

Kopiokone, leasing 9 467,77
Vuokravastuu 2022-2024 466 852,32 587 500,00
Työsuhdepolkupyörät, leasing 9 263,54

HenkilöstöHenkilöstöHenkilöstöHenkilöstö
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana
Vakituinen henkilökunta keskimäärin 30,20 30,10
Määräaikainen henkilöstö keskimäärin 11,00 4,00

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

Edellisten tilikausien voitto tilikauden päättyessä 413 411,90 76 489,39
Tilikauden voitto / tappio -114 478,97 336 922,51
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 298 932,93 413 411,90

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 238 662,88 224 220,81
Avustukset naistoimintaan 208 465,00 208 464,00
Puoluetuen määrä 3 563 500,00 3 563 500,00

Osakkeet ja osuudetOsakkeet ja osuudetOsakkeet ja osuudetOsakkeet ja osuudet
Eestaas Oy 30 kpl 504,56
Elisa Oyj 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 %.
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LIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOT 31.12.202131.12.202131.12.202131.12.2021 31.12.202031.12.202031.12.202031.12.2020
Konsernitilinpäätöstä ei ole tehty.
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Tilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: Helsinki

Aika: 2.4.2022

Atte Harjanne
Varapuheenjohtaja

Iiris Suomela
Varapuheenjohtaja

Perttu Jussila
Hallituksen jäsen

Julianna Kentala
Hallituksen jäsen

Suvi Kukkonen
Hallituksen jäsen

Amanda Pasanen
Hallituksen jäsen

Niina Ratilainen
Hallituksen jäsen

Gurmann Saini
Hallituksen jäsen

Jussi-Pekka Teini
Hallituksen jäsen

Veijo Åberg
Hallituksen jäsen

Veli Liikanen
Puoluesihteeri

TilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Paikka: __________________________________

Aika: 14.4.2022

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
Muut 1 - 253
Myyntilasku 1 - 97
Myyntisuoritus 1 - 106
Ostolasku 713 - 1455
Ostosuoritus 1 - 734
Pankki 1 - 421
Liitetietotositteet 1 - 3
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SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 9 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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Vihreä liitto rp.

TOIMINTAKERTOMUS 2021
Hyväksytty puoluehallituksessa 2.4.2022 

Vahvistettu puoluevaltuuskunnassa 24.4.2022 tilinpäätöksen yhteydessä
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YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA

Jäsenistö
Vihreiden jäsenmaksun maksoi kaikkiaan 7 720 eri henkilöä (edellisenä vuonna 7 754 henkilöä; 
laskua 34 henkilöä).

Uudeksi jäsenyhdistykseksi hyväksyttiin kaksi: Kosken Tl Vihreät ry ja Seinäjoen Vihreät ry.

Puolueella oli vuoden päättyessä 199 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 15 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli puoluekokoukseen 
saakka seuraava: 

pj.  Maria Ohisalo (läsnä 9 kokouksessa 10:stä)
vpj. Fatim Diarra (8)
vpj. Riikka Karppinen (4)
vpj. Jaakko Mustakallio (9)
sekä jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Merve Caglayan (10) Sonja Raitamäki (9)
Markus Drake (9) Anssi Lepistö (7)
Perttu Jussila (10) Petteri Heikkinen (8)
Julianna Kentala (9) Juha Attenberg (9)
Meri Lumela (9) Marja Lähde (10)
Henna Partanen (10) Jani Méling (0)
Hannu Tuominen (9) Lea-Elina Nikkilä (9)
Jukka Vornanen (7) Johanna Kohvakka (6)

Puoluekokouksessa valittiin uusi hallitus:

pj. Maria Ohisalo (läsnä 5 kokouksessa 5:stä)
vpj. Atte Harjanne (5)
vpj. Hanna Holopainen (5)
vpj. Iiris Suomela (5)
sekä jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
Perttu Jussila (5) Tommi Tapiainen (4)
Julianna Kentala (5) Riina Puusaari (5)
Suvi Kukkonen (5) Jenni Aikio (5)
Amanda Pasanen (4) Kaapo Haapanen (3)
Niina Ratilainen (3) Pia Alatorvinen (5)
Gurmann Saini (5) Henna Partanen (4)
Jussi-Pekka Teini (5) Petteri Heikkinen (5)
Veijo Åberg (5) Sakari Kouti (5)

Puheenjohtaja  Ohisalo  jäi  perhevapaalle  19.11.  ja  tätä  silmällä  pitäen  puoluehallitus  valitsi
kokouksessa 1.10. hänen sijaisekseen vpj. Iiris Suomelan.

Vuoden kuluessa hallitus rutiininomaisten päätösten lisäksi muun muassa 
- hyväksyi lähijuna-avauksen
-  hyväksyi  lausunnot  valtioneuvoston  tasa-arvopoliittisesta  selonteosta,  vammaispalvelulaista,
yhdistyslain  uudistamisesta  ja  toimintaryhmälaista,  luonnoksesta  hallituksen  esitykseksi
eduskunnalle  laiksi  sosiaalihuoltolain  ja  ikääntyneen  väestön  toimintakyvyn  tukemisesta  sekä



iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetusta laista, 
- päätti hankkia kuntavaaliehdokkaiden tueksi Someturvan palvelua
- hyväksyi maalittamisen vastaisen toimintaohjelman
-  päätti  siirtyä  puolueen  puheenjohtajan  neuvoa-antavassa  jäsenäänestyksessä  sähköiseen
äänestysmenettelyyn (jäsenäänestys ei toteutunut, koska ehdokkaita tuli vain yksi)
- päätti ottaa käyttöön työsuhdepolkupyöräedun
- hyväksyi linjaukset eurovaalien ylikansallisiin ehdokaslistoihin
- päätti tukea Hållbart Initiativin (Ahvenanmaan vihreät) jäsenyyttä Euroopan vihreissä
- päätti ottaa käyttöön Slackin hallituksen ja valtuuskunnan sisäiseen viestintään
- päätti toteuttaa puoluekokouksen etäkokouksena jatkuvan koronapandemian takia
- päätti eduskuntavaalien työntekijäresursseista piirijärjestöille
- päätti purkaa Vihreä Lanka Oy:n
- päätti yhteistyösopimuksesta Verdelehti Oy:n kanssa vuodesta 2022 lähtien
- hyväksyi hallitusneuvottelutavoitteiden valmisteluprosessin.

Puoluevaltuuskunta

Valtuuskunnan kokoonpano oli puoluekokoukseen saakka 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 Tami Sirén Sakari Aalto
Lappi Pekka Nyman Julia Kerkelä
Vihreät vaivaiset Amu Urhonen Lotta Alhonnoro (Vaasan piiri)

Puoluekokouksessa valittiin uusi puoluevaltuuskunta: 

pj. Silja Keränen
vpj:t Mikki Kauste ja Ville Tynkkynen
ja jäsenet:

jäsen henkilökohtainen varajäsen
Helsinki Leena Brandt Kirsi Vuorinen
Helsinki Markus Drake Anni Heinälä
Helsinki Kati Juva Milla Halme
Helsinki Pauliina Saares Laura Malme (Uusimaa)
Helsinki Ville Sinnemäki Inka Venetvaara
Helsinki Milo Toivonen Lukas Korpelainen
Finlands sv. gröna Tuula Närvä Heidi Olli (Vaasan piiri)
Uusimaa Janne Hirvasvuopio Emmi Ahonen
Uusimaa Minna Kuusela Tia Seppänen
Uusimaa Mari Lotila Anna-Stiina Lundqvist
Uusimaa Harri Myllyniemi Leni Pispala
Uusimaa Markus Myllyniemi Matti Saarni
Vihreät nuoret Jami Haavisto Oona Käyhkö
Vihreät nuoret Brigita Krasniqi Tuomo Kondie
Vihreät nuoret Konsta Lindi Onni Härkönen
Vihreät nuoret Peppi Seppälä Paula Karhunen
Vihreät Naiset Vilja Alanko Oona Varinowski
Vihreät Naiset Vilma Järvisalo Ida Lassila (Lappi)
Vihreät Naiset Eva Tawasoli Marja Berg
Vihreät Naiset Minna Wikström Laura Tarvainen
valtakunnalliset Sampsa Heinonen Eppu Saarela
valtakunnalliset Anni Teerikangas Jukka Väisänen
Varsinais-Suomi Pekka Heikkilä Ville Savonlahti
Varsinais-Suomi Johanna Kuusenoja Emmi Lehtinen
Pirkanmaa Minna Hölttä Teppo Hoikkala
Pirkanmaa Mira Isomäki Paula Saarinen
Oulun piiri Kari Tuhkanen Aino-Kaisa Manninen
Viite Tiina Mikkonen Jenni Spännäri
Viite Janne Peltola Teemu Virtanen (Oulun piiri)
Viite Antti Van Wonterghem  Jonni Lehtiranta



Häme Marko Helin Rauli Mickelsson (Varsinais-Suomi)
Häme Terhi Vesterinen Pauliina Palo
Kaakkois-Suomi Katja Andrejev Lauri Kosonen
Kaakkois-Suomi Mika Majamäki Petri Pietiläinen
Savo-Karjala Ninni Saarinen Anne Roponen
Keski-Suomi Emilia Lakka Nico Holmberg
Vaasan piiri Thomas Snellman Taavi Horila
Satakunta Reetta Vähätalo-Amhdak  Tami Sirén
Lappi Julia Kerkelä Tuomas Laitinen
Vihreät vaivaiset Sanna-Kaisa Patjas Heikki Savola (valtakunnalliset)

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

Vuoden  ensimmäinen  kokous  pidettiin  20.–21.  helmikuuta.  Kokouksessa  hyväksyttiin
kuntavaaliohjelma  sekä  lapsi-  ja  nuorisopoliittinen  ohjelma.  Lähetekeskustelut  käytiin
sosiaaliturvaohjelmasta ja työllisyyspoliittisista linjauksista. 

Vuoden  toinen  kokous  pidettiin  15.–16.  toukokuuta etäkokouksena.  Kokouksessa  hyväksyttiin
tietopoliittinen ohjelma ja työllisyyspoliittiset  linjaukset. Eurooppapoliittisesta ohjelmasta käytiin
lähetekeskustelu.  Joukko  hyvän  aikaa  sitten  hyväksyttyjä  ohjelmapapereita  päätettiin  todeta
vanhentuneeksi. Päättyvästä valtuuskuntakaudesta käytiin palautekeskustelu valtuuskunnalle tehdyn
kyselyn pohjalta. 

Kolmas kokous pidettiin 2.–3. lokakuuta ja tämä oli uuden valtuuskunnan ensimmäinen kokous.
Kokouksessa  hyväksyttiin  Vihreä  Eurooppa  -ohjelma.  Lähetekeskustelu  käytiin
aluevaaliohjelmasta. Alkaneen kauden työohjelma hyväksyttiin.  Kokous toteutettiin hybridinä eli
Lahdessa  sijaitsevan  kokouspaikan  lisäksi  kokoukseen  pystyi  osallistumaan  etäyhteyden  kautta
äänivaltaisena. 

Neljäs  kokous  pidettiin  Helsingissä  20.–21.11.  Kokouksessa  hyväksyttiin  seuraavan  tammikuun
aluevaalien  ohjelma.  Kulttuuripoliittisen  ohjelman  päivityksestä  käytiin  lähetekeskustelu.
Järjestöllisenä  asiana  tehtiin  täydennys  ohjelmaprosessin  kuvaukseen  ja  hyväksyttiin
eduskuntavaalien vaalijärjestys. 

Puoluekokous

Puoluekokous oli tarkoitus pitää kesäkuussa Joensuussa, mutta edelleen jatkuvan koronapandemian
takia  sekä  samaan  ajankohtaan  siirtyneiden  kuntavaalien  takia  puoluehallitus  päätti  toteuttaa
kokouksen täysin etäkokouksena 11.–12. syyskuuta. 

Tärkeimpänä kokousasiana olivat henkilövalinnat. Puheenjohtaja Maria Ohisalo, puoluesihteeri Veli
Liikanen ja  valtuuskunnan puheenjohtaja  Silja  Keränen valittiin  jatkoon ilman vastaehdokkaita.
Muut valinnat selviävät kohdista Hallitus ja Puoluevaltuuskunta edellä.

Kokous hyväksyi kannanoton Vihreiden puoluekokous vaatii hallitusta julistamaan ilmastohätätilan
sekä lisäämään ilmastotiedotusta!. Puoluekokousaloitteita oli käsiteltävänä 19, näistä poliittisia 13
ja järjestöllisiä 6. 



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 2.2. asti 
Jenni Pitko, sen jälkeen Emma Kari ja 28.10. alkaen Atte Harjanne sekä varapuheenjohtajina Saara 
Hyrkkö ja 2.2. alkaen Jenni Pitko.

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.  
Ryhmäkanslian päällikkönä toimi pääsihteerin sijainen Henna Hakkarainen. Eduskuntaryhmän 
tiedottajana oli viestintäpäällikön sijainen Ville-Veikko Mastomäki.

Eduskuntaryhmä järjesti vuoden aikana useita keskustelutilaisuuksia, joihin kutsuttiin myös 
valtuuskunnan ja puoluehallituksen jäsenet:  

• 9.3. rahapelituottojen väheneminen ja järjestöjen tukeminen
• 17.3. keskustelutilaisuus oikeistopopulismista
• 15.4. ulkopolitiikan ajankohtaiskeskustelu
• 8.5. briiffikeskustelu puoliväliriihestä
• 30.8. hallituskauden puolivälitarkastelu

Ministeriryhmä

Vihreät osallistuu Sanna Marinin hallitukseen kolmen ministerin voimin: sisäministeri Maria 
Ohisalo, ulkoministeri Pekka Haavisto ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Ohisalon 
jäätyä perhevapaalle sisäministeriksi siirtyi Mikkonen 19.11. alkaen ja hänen tilalleen ympäristö- ja 
ilmastoministeriksi Emma Kari. Valinnat tehtiin puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän 
yhteiskokouksessa 11.10.

Ministeriryhmässä toimivat: sisäministeriö: valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen, 12.8. alkaen 
Akseli Koskela, erityisavustajat Heikki Sairanen, Sami Kerman (tammikuuhun asti), Ville 
Hulkkonen (28.3. asti), Tiina Kivinen, Sameli Sivonen (sijaisena 25.4. asti), Milja Henttonen (26.4. 
alkaen, 19.11. alkaen ympäristö- ja ilmastoministeriöön), Jarno Lappalainen (9.4. alkaen, 19.11. 
alkaen ympäristö- ja ilmastoministeriöön); ympäristö- ja ilmastoministeriö: valtiosihteeri Terhi 
Lehtonen, erityisavustajat Timo Juurikkala (19.9. asti), Riikka Yliluoma, Antti Heikkinen, Jukka 
Vornanen (20.9. alkaen, 19.11. alkaen sisäministeriöön), Erkki Perälä (19.11. alkaen); 
ulkoministeriö: valtiosihteeri Nanna Sumuvuori, erityisavustajat Jeri Aalto, Joel Linnainmäki, Otto
Turtonen. 

Vihreiden edustajat Euroopan parlamentissa

Vihreiden edustajana Euroopan parlamentissa toimivat Heidi Hautala, Ville Niinistö ja Alviina 



Alametsä.

Heidi Hautala

Heidi Hautala jatkoi tehtäväänsä yhtenä Euroopan parlamentin varapuheenjohtajista. Hänen 
vastuualueinaan olivat Saharov-verkosto, Yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmä EMAS sekä Kiinteistöjä, kuljetuksia ja vihreää parlamenttia käsittelevä 
työryhmä, joka on vastuussa EMAS-järjestelmästä. Hän oli Sukupuolten tasa-arvoa ja 
moninaisuutta käsittelevän korkean tason ryhmän sekä Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa käsittelevän 
työryhmän jäsen. Hautala vastasi Euroopan parlamentin Aasia ja Oseania -suhteista puhemies 
Sassolin sijaisena sekä Euroopan tason poliittisista puolueista yhdessä varapuhemies Wielandin 
kanssa sekä ihmisoikeuksista ja demokratiasta yhdessä varapuhemies Castaldon kanssa.

Valiokunnissa Hautala toimi varsinaisena jäsenenä Kansainvälisen kaupan valiokunnassa (INTA), 
Ihmisoikeuksien alivaliokunnassa (DROI) sekä varajäsenenä Oikeudellisten asioiden valiokunnassa 
(JURI) ja Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja 
siihen sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunnassa (INGE). Valtuuskunnista hän 
kuului jäsenenä suhteista Kaakkois-Aasian maiden ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön 
liittoon vastaavaan valtuuskuntaan (DASE), Euronest maiden parlamentaarisen kokouksen 
valtuuskuntaan (DEPA) sekä varajäsenä EU:n ja Venäjän parlamentaariseen yhteistyövaliokuntaan 
(D-RU).

Hautala toimi parlamentin esittelijänä EU:n oikeusalan rahoitusohjelmassa sekä edusti vihreää 
ryhmää verotietojen maakohtaista raportointia koskevassa direktiivissä. Molemmat 
lainsäädäntöhankkeet valmistuivat vuoden 2021 aikana. Lisäksi Hautala oli vihreän ryhmän 
varjoesittelijä parlamentin mietinnössä yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja vastuuvelvollisuudesta.

Vihreät ja Euroopan Vapaan Allianssi- ryhmässä Hautala toimi ryhmää edustavana parlamentin 
varapuheenjohtaja. Tässä roolissa hän osallistui parlamenttiryhmän johtoryhmän työskentelyyn. 
Hän toimi myös INTA-valiokunnassa ryhmän koordinaattorina.

Hautalan perustama ja johtama Responsible Business Conduct (RBC) Working Group jatkoi 
toimintaansa ansiokkaasti yritysvastuulainsäädännön parissa. Työryhmä kokoontui kahden viikon 
välein ja järjesti useita menestyksekkäitä, yli satoja ihmisiä tavoittaneita webinaareja. Työryhmä 
edistää vastuullista yritystoimintaa Euroopan parlamentissa tehden yhteistyötä 
kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja yritysten kanssa.

Hautalan avustajina parlamentissa toimivat Eeva Heikkilä (varapuheenjohtajan avustaja), Laura 
Järvenpää (kansainvälinen kauppa), Laura Kaitila (hallinto), Heikki Raappana (oikeusasiat ja 
kansainvälinen kauppa), Karoliina Romanoff (viestintä kesäkuuhun 2021 asti) ja Markus Viljasalo 
(viestintä lokakuusta 2021 alkaen). Harjoittelijana toimistolla toimi Milla Ojalehto keväällä 2021 
jatkaen avustajana syyskuusta 2021 alkaen. 

Alkuvuodesta 2021 Euroopan Parlamentissa lähes kaikki toiminnot toimivat etätyönä. Parlamentin 
täysistunnot johdettiin istuntosalista, mutta puheenvuorot järjestettiin etäyhteyksin kevääseen asti. 
Kesäkuussa parlamentti matkusti ensimmäistä kertaa takaisin Strasbourgiin, jossa peruskirjan 
mukaan järjestetään parlamentin täysistunnot 12 kertaa vuodessa. Parlamentti jatkoi etätyöskentelyä
pääasiallisena työskentelymuotona koko vuoden.



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).

Niinistön työn keskeisiä teemoja olivat luontokadon pysäyttäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta. 
Niinistö valittiin europarlamentin raportoijaksi hiilinieluja vahvistavassa ja ilmastonsuojelua 
edistävässä lulucf-asetuksessa. Muita tärkeimpiä lakihankkeita, joihin Niinistö työssään keskittyi 
olivat Fit for 55-ilmastopaketti, kestävän rahoituksen taksonomia sekä EU:n luonnon 
monimuotoisuuden strategia vuodelle 2030.

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). Keväällä 2021 harjoittelijana Brysselissä oli Sanni Kotiranta, kesällä Oona 
Huttunen ja syksyllä Oona Käyhkö.

Alviina Alametsä

Vuosi 2021 oli Alametsän toinen vuosi europarlamentaarikkona hänen aloitettuaan helmikuussa 
2020. Hän toimii ainoana varsinaisena suomalaisena jäsenenä EU:n ulkoasiainvaliokunnassa ja 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnassa, jossa hän toimi Vihreää ryhmää edustavana 
koordinaattorina. Hän toimii varajäsenenä kehitysvaliokunnassa ja liikenne- ja 
matkailuvaliokunnassa. Alametsä on myös jäsen parlamentin ACP-EU delegaatiossa, varajäsen 
suhteista Yhdysvaltoihin vastaavasta valtuuskunnassa, ja suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin 
vastaavassa valtuuskunnassa.

Alametsä toimii ulkoasiainvaliokunnan pysyvänä Intia-esittelijänä. Tässä roolissa hän toimi 
pääesittelijänä Euroopan parlamentin mietinnössä kannoistaan EU-Intia suhteisiin ennen EU:n ja 
Intian välistä huippukokousta. Työskentelyn aikana Alametsä osallistui kymmeniin tapaamisiin 
asiantuntijoiden, kansalaisjärjestöjen ja ihmisoikeusaktivistien sekä Intian suurlähettilään kanssa. 
Lopullisessa mietinnössä korostuivat vaatimukset tiiviimmästä yhteistyötä EU:n ja Intian välille 
ilmastonmuutoksen torjumisessa, ihmisoikeuksien vahvistamisessa sekä rauhan edistämisessä. 

Näiden lisäksi Alametsä toimi vihreiden varjoesittelijänä Arktisia alueita koskevassa mietinnössä. 
Tässä yhteydessä Alametsä tapasi asiantuntijoiden ohella erityisesti saamelaisia sekä ilmasto- ja 
ympäristöjärjestöjä. Alametsä toimi myös varjovalmistelijana kahdessa liikenne-ja 
matkailuvaliokunnan lausunnossa, koskien kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyvyn kehittämistä
sekä parlamentin valvomien organisaatioiden toiminnantarkastusta. Marraskuussa 2021 Alametsä  
toimi vihreiden varjoesittelijänä parlamentin kiireellisessä Somalian tilannetta koskevassa-
päätöslauselmassa. 

Kevään 2021 ajan Alametsä toimi puheenjohtajana yhdessä parlamentin puheenjohtajan David 
Sassolin perustamista Focus Group-työryhmistä. Työryhmän tarkoituksena oli kehittää parlamentin 
toimintaa ulkosuhteiden ja diplomatian osalta. Työryhmän laati 6-sivuisen listan suosituksista, 
joihin lukeutui mm. parlamentin avoimuuden ja viestinnän parantaminen, ihmisoikeusaktivistien 



tukeminen, ilmastodiplomatian kehittäminen, demokratien edistäminen vaalitarkkailua 
parantamalla, sekä eri sukupuolten ja ikäryhmien osallisuuden lisääminen.

Vuonna 2021 Alviina Alametsä puhui viikottain erilaisissa tilaisuuksissa EU:n ulkopolitiikasta, 
mielenterveydestä, ilmastonmuutoksen torjumisesta, perustulosta, rauhasta ja ihmisoikeuksista. 
Alametsä puhui vuoden aikana yli 20:ssä vihreiden tilasuudessa, kuten paikallisjärjestöjen uusien 
illoissa tai ehdokkaiden kampanjatapahtumissa. Alametsä osallistui vuoden aikana virallisten 
kokousten ohella yli sataan tilaisuuteen, kuten webinaareihin, aktivistien kohtaamisiin ja 
kouluvierailuihin. Alametsä teki yhteistyötä erityisesti nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen, ja ilmasto-, 
kansalaisoikeus- ja mielenterveysaktivistien kanssa.

Vuonna 2021 Alametsä aloitti yhdessä saksalaisen mepin Hannah Neumannin kanssa EU:n 
asevientiä käsittelevän kampanjan, jonka tarkoituksena on edistää EU-tason valvontaa jäsenmaiden 
aseviennissä ja vahvistaa EU:n yhteisen asevientiä koskevan kannan implementointia. Suomessa 
kampanjan yhteistyötahona toimi kansanedustaja Atte Harjanne.

Vuonna 2021 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 nosti YK:n päätöslauselman myös parlamentin Focus 
Group-työryhmän suosituksiin. Alametsä toimii aktiivisesti osana päätöslauselmaa EU-tasolla 
edistävää koalitiota, jota hän oli perustamassa 2020. 

Alametsä toimi vuonna 2021 yhtenä Euroopan parlamentin mielenterveyskoalition puheenjohtajista.
Tässä roolissa Alametsä muun muassa kirjoitti artikkelin parlamentin lehteen ja piti lukuisia 
puheenvuoroja. Alametsä ajaa tehtävässään mielenterveyshoidon saatavuutta, potilaiden oikeuksia 
ja yhdenvertaisuutta. Kansainvälisenä mielenterveyspäivänä Alametsä julkaisi 
mielenterveyspamfletin, joka käsitteli vakavien mielenterveysongelmien hoitoa Suomessa. 
Alametsä on toiminut aiemmin Suomessa Terapiatakuu-kansalaisaloitteen vetäjänä, ja 
psykoterapian saatavuuden ja mielenterveyskeskustelun edistäminen on hänen keskeinen 
tavoitteensa myös EU:n tasolla. 

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

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) 
PM  /  maanpuolustustiedotuksen  suunnittelukunta:  Tiina  Kivinen  (Jeri  Aalto)  ja  Timo  Perälä
(Hannele Piitulainen)
PM / vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta: Hanna-Leena Islander (Rami Käkönen) ja
Matti Kuronen (Juhana Suoniemi)
SM / etnisten suhteiden neuvottelukunta: Inka Hopsu (Gurmann Saini)
SM / poliisiasiain neuvottelukunta: Sofia Virta (Emmi Wehka-aho)



SM / rahapeliasiain neuvottelukunta: Katri Pihlaja (Emmi Lehtinen)
STM / rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta: 30.9. asti Kati Juva (Jorma Jack)
STM / tasa-arvoasiain neuvottelukunta: vpj. Bella Forsgrén
TEM / saaristoasiain neuvottelukunta: Helena Särkijärvi (Kirsikka Moring)
TEM / kuluttaja-asiain neuvottelukunta: Senja Laakso (Paula Himanen)
UM / kehityspoliittinen toimikunta: pj. 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, Tiia Lintula  (varalla 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), syksystä 2021 alkaen Minna Pöntinen 
(Mikkeli) ja Teemu Meronen (Helsinki) sekä varavaltuutetuiksi Anne Lindgren (Riihimäki) 
ja Jussi Junni (Helsinki) 

• Kevan hallitus: Heli Järvinen (Tuomas Viskari), syksystä alkaen Outi Alanko-Kahiluoto 
(Timo Aro)

• 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),  kuntavaalien  jälkeen  Katarina  Alanko  (Nyland),  Pia-Maria  Gardberg
(Åboland)
Folktingets styrelse: Lena Sjöberg, kuntavaalien jälkeen Katarina Alanko (Pia-Maria Gardberg)

• kultur-  och  mediautskottet:  Mona  Lehtonen,  social-  och  hälsopolitiska  utskottet:  Tuula
Närvä, utbildningsutskottet: Lena Sjöberg, förvaltningsutskottet: Jonas Heikkilä

• kuntavaalien jälkeen: kultur- och mediautskottet: Anni Teerikangas (Anna Moring), social-
och hälsopolitiska utskottet: Lena Sjöberg (Mona Lehtonen), utbildningsutskottet: Pia-Maria
Gardberg (Katarina Alanko)förvaltningsutkottet: Tuula Närvä (Jonas Heikkilä) 

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



Valtionyhtiöiden hallintoneuvostot:
Alko: Outi Alanko-Kahiluoto
Finnfund: pj. Emma Kari 11.11. asti, sen jälkeen Outi Alanko-Kahiluoto 
Finnvera: Mari Holopainen
Kemijoki: Satu Hassi 18.11. asti, sen jälkeen Heli Järvinen  
Posti Group Oyj: vpj. Atte Harjanne 11.11. asti, sen jälkeen Heli Järvinen
Neova Group (ent. Vapo): Jenni Pitko
Veikkaus Oy: Heli Järvinen
VR-Yhtymä Oy: Hanna Holopainen
Yleisradio:  Saara Hyrkkö ja Jenni Pitko

Muita:
Fortumin sidosryhmien neuvottelukunta: Inka Hopsu 4.2. alkaen
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry:n hallitus: Laura Nordström (Satu 
Haapanen)
Suomen kansallisooppera ja -baletti, hallintoneuvosto: Outi Alanko-Kahiluoto, Inka Hopsu (Espoon
nimeämänä edustajana)
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  41,2  henkilötyövuotta  (edellisvuonna  34,1).
Keskustoimiston palveluksessa työskentelivät:

• puoluesihteeri Veli Liikanen
• toimistopäällikkö Salla Paavilainen
• tietojärjestelmäpäällikkö Pinja-Liina Jalkanen
• hallintopäällikkö Risto Kankaanpää (etätyöntekijä, Turku)
• talous- ja henkilöstöpäällikkö Aleksi Laine
• viestintäpäällikkö  Henna  Hakkarainen  (toimivapaalla  1.5.  alkaen),  sijaisena  Ville-Veikko

Mastomäki 1.5. alkaen
• viestintäsuunnittelija Ville-Veikko Mastomäki 
• viestintäsuunnittelija Erika Nieminen (25.7. asti), Iiris Flinkkilä (23.8. alkaen)
• viestintäsuunnittelija Heikki Isotalo 
• viestintäsuunnittelija Liisa Kontunen 
• ma. viestintäsuunnittelija Sameli Sivonen (1.5. alkaen 50 % työaika)
• ma. viestintäsuunnittelija Joel Tainio (30.8. alkaen) 
• web-kehittäjä Ville Heimonen (työaika 15 t/vko)
• järjestöpäällikkö Katja Hintikainen
• kampanjapäällikkö Kirsi Syväri 
• ma. kampanjakoordinaattori Kati Lommi
• ma. kampanja-assistentti Milla Susi 7.1.–30.6.
• poliittinen suunnittelija ja kansainvälisten suhteiden koordinaattori Sarianna Mankki
• kunta-asioiden suunnittelija Kimmo Kyrölä
• johdon assistentti Antti Stolt
• yhteisömanageri  Jonas  Biström (perhevapaalla  17.6.  alkaen,  sijaisena  28.6.–30.11.  Adelé

Nurmela, 1.12. alkaen Alina Heywood)



• tapahtumatuottaja Kai Artes
• viestintäharjoittelija Sara Nyman 17.5.–31.8.

Piirijärjestöjen toiminnanjohtajina puolueen palveluksessa olivat:
• Häme:  Aleksi Mäntylä, järjestötyöntekijä Satu Söderström 31.7. asti
• Kaakkois-Suomi: Tuomo Liljenbäck (myös Viite-liiton toiminnanjohtaja 5 h / vko), 

kampanjakoordinaattori Vesa Nessling 7.1.–15.6.
• Keski-Suomi: Veikko Ahola (myös Jyväskylän Vihreät), vaalikoordinaattori Jasmiina Sirviö 

18.1.–15.6.
• Lappi: Tarja Pasma
• Oulun piiri: Saara Pönkkö (myös Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry),  

vaalikoordinaattori (piiri + OVK) Henna-Maria Lohiniva 30.6. asti
• Pirkanmaa: toiminnanjohtaja Henriikka Kaunela (myös Tampereen Vihreät ry)
• Satakunta:  Juuli Ojansuu, vaalikoordinaattori Jenni Weber 1.3.–13.6.
• Savo-Karjala: Ville Elonheimo, harjoittelija Suvi Mutanen 1.4.–15.6., vaalityöntekijä Verna 

Kuittinen 14.1–15.6.
• Uusimaa: Oskari Sundström, vaalityöntekijänä ja toiminnanjohtajan sijaisena Martta 

Kinnunen, vaalityöntekijä Anni Mylläri
• Vaasan piiri: Mikko Jokipii, vaalityöntekijä Laura Kaski 21.4. asti, vaalikoordinaattori Anni 

Teerikangas 11.1.–30.6.
• Varsinais-Suomi (myös Turun Vihreä Kunnallisjärjestö): Olli Välke, vaalipäällikkö Emil 

Kusnetsoff 2.9. alkaen

Kunnallisjärjestöjen toiminnanjohtajina tai muina työntekijöinä puolueen palveluksessa olivat:
• Tampereen Vihreät:  Pirkanmaan ja Tampereen vihreiden poliittinen sihteeri Noora 

Hinkkanen, vaalipäällikkö Tuuli Tomperi (1.12. alk. toiminnanjohtaja), toiminnanjohtaja 
Kaisu Keisala-Kaseja 18.1.–1.12.

• Turun vihreä kunnallisjärjestö: poliittinen sihteeri Nanna Loiske (23.12. asti, työaika 25 h / 
vko), vaalipäällikkö Emil Kusnetsoff 31.7. asti

• 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, 21.12. alkaen Mikko Jokipii. Työsuojeluvaltuutettuna
sekä tietosuojavastaavana toimi Salla Paavilainen. 

Piirityöntekijät olivat pääosin täysaikaisia. Puolueen piireille tarjoama työaika on 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  8,0
henkilötyövuotta kohden (edellisvuonna 4,4). 

Piiri- ja kaupunkityöntekijöiden tiimirakenne otettiin käyttöön huhtikuussa 2020. 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. 

Koronapandemian jatkumisen takia työntekijät hoitivat tehtäviään pääosin etätyönä.

Tammikuussa työntekijöille tehtiin Terveystalon ParTy eli Parempi työyhteisö -kysely. Tulosten 
perusteella työhyvinvointi oli parantunut edelliskyselystä (2018): työhyvinvoinnin 
kokonaisavainluku oli 15,0 (vuonna 2018: 12,7; järjestöillä keskimäärin 14,3).

Puoluetoimisto muutti 11. tammikuuta uuteen toimitilaan Mannerheimintie 15:ssä. Puolueen 
alivuokralaisina pysyivät entiset yhdistykset eli Vihreät nuoret, Vihreät Naiset, Uudenmaan, 
Helsingin, Espoon ja Vantaan Vihreät, Visio sekä meppien kotimaan toimisto. Koronapandemian 
takia toimiston käyttö oli vuoden kuluessa vähäistä.

 

Organisaatio

Järjestökenttä

Puolueen järjestökenttä on jaettu eduskuntavaalien mukaisiin vaalipiireihin. Piirijärjestöt ja piireissä
työskentelevät työntekijät tukevat oman alueensa vihreitä yhdistyksiä, luottamushenkilöitä ja muita 
toimijoita sekä organisoivat vihreää toimintaa alueellaan. Piiri- ja kaupunkityöntekijöistä on 
muodostettu myös alueellisia tiimejä, joiden tavoitteena on vahvistaa hyvin käytäntöjen ja 
osaamisen jakamista ja alueellista vertaistukea. Tiimin toimesta on järjestetty mm piirirajat ylittävää
koulutusta kunta- ja aluevaaliehdokkaille. 

Piirijärjestöille maksetaan erillistä tukea järjestöjen ja puolueen välisen sopimuksen mukaisesti ja 
tällä tuella jokaiseen piiriin on mahdollista palkata täysiaikainen toiminnanjohtaja. Muutamien 
piirien alueella on myös muita työntekijöitä. Lisäksi vuoden 2021 alkupuoliskolla lähes kaikissa 
piireissä työskenteli vaalityöntekijä. Kuntavaalien siirto huhtikuulta kesäkuulle vaikutti myös 
siihen, että näiden määräaikaisten työntekijöiden työsuhteita jatkettiin. 

Piirijärjestöjen alla toimii yli 200 kunnallisjärjestöä tai muuta paikallista Vihreää järjestöä. Näitä 
paikallisia yhdistyksiä tukevat ennen kaikkea piiri- ja liittojärjestöt. Piiri- ja liittojärjestöjen ja niihin
kuuluvien paikallisten vihreiden yhdistysten lisäksi puolueessa toimi vuonna 2021 aktiivisesti 11 
valtakunnallista henkilöjäsenyhdistystä. Näille myönnettiin tukea sekä jäsenmäärän perusteella että 
hanketukina.

Järjestökentän tueksi tuotettiin runsaasti materiaalia ja koulutusta. Perinteinen Yhdistysopas 
siirrettiin verkkoon ja muutettiin päivitettäväksi verkkosivuksi pdf-julkaisun sijaan. Samalla voitiin 
linkittää siihen vahvemmin erilaista verkon tukimateriaalia. Vyyhti-sähköpostilistaa ja 
järjestötoimijoiden FB-ryhmiä hyödynnettiin aktiivisesti tiedon ja materiaalien jakamiseen. Etenkin 
yllättävä kuntavaalien siirto vaati nopeaa ja selkeää yhdistyskentän tiedottamista ja ohjeistamista.

Vuonna 2020 käyttöönotettu Sense-rekisteriä kehitettiin edelleen, jotta se palvelisi yhdistysten ja 
puolueen tarpeita entistä paremmin. Vuonna 2021 yhdistyksen puheenjohtajille avattiin päivittää 
itse kaikkia yhdistyksen tietoja rekisteriin. Myös puoluekokousedustajien ilmoittaminen siirrettiin 



Senseen aiempien valtakirjalomakkeiden sijaan. Yhdistystoimijoille ohjeistettiin myös mahdollisuus
lähettää rekisteristä sähköpostia valitsemalleen vastaanottajajoukolle. 

Vaalien yhteydessä yhdistyksillä oli mahdollisuus upottaa verkkosivuilleen ehdokasgalleria, jonka 
tiedot päivittyivät suoraan ehdokasrekisteristä. Ehdokasgallerian yhteydessä toimiva 
lahjoituspalvelu oli käytettävissä myös yhdistysten verkkosivuilla olevien gallerioiden kautta. 
Ehdokasgalleria ja lahjoituspalvelu oli suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Rekisterin kautta 
käsiteltiin vaalien ehdokasvinkit, joita sai antaa avoimella nettisivuilta löytyneellä lomakkeella, 
esimerkiksi kuntavaaleissa ehdokasvinkkejä käsiteltiin lähes 2500 kappaletta rekisterissä.

Rekisteriä laajennettiin toimimaan myös luottamushenkilörekisteriksi, ja sinne tallennettiin tieto 
kunnanvaltuutetuista sekä -varavaltuutetuista ja aluevaltuuteista ja -varavaltuuteista. Vuonna 2021 
otettiin käyttöön asiointipalvelu, jossa Vihreiden jäsenet ja ehdokkaat voivat tarkastella tietojaan ja 
päivittää muuttuneet yhteystietonsa siten. Nämä jäsenen tai ehdokkaan tekemät muutokset 
päivittyvät suoraan Sense-rekisteriin. 

Koulutus

Puolueen koulutustoimintaa suunniteltiin ja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Vihreän Sivistys- ja
Opintokeskus  ViSiOn  kanssa.  Puolue  ja  Visio  laativat  vuosittain  koulutussuunnitelman,  jota
tarkennetaan vielä puolivuosittain julkaistavan koulutuskalenterin myötä. Koulutustoiminnassa on
viime  vuosina,  myös  vuonna  2021  painottunut  vaaleihin  liittyvä  koulutus.  Samalla  on  pyritty
kehittämään entistä selkeämpiä opintokokonaisuuksia ja polkuja pistemäisten koulutusten sijaan. 

Koulutukset järjestettiin vuonna 2021 etänä vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Etäkoulutusten on
kuitenkin  havaittu  saavuttavan  laajemmin  osallistujia,  ja  osoittautuneet  myös  siksi  toimivaksi
ratkaisuksi. Koulutustallenteet ja materiaalit jaettiin ehdokkaiden ja yhdistystoimijoiden käyttöön
myös koulutusten jälkeen.

Kaksi  suurinta  koulutustapahtumaa  olivat  Vihreä  puheenjohtajapäivä  30.1.  kaikkien
jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja Syyspäivät 13.11. Molemmat koulutus- ja verkostoitumispäivät
järjestettiin verkossa etätapahtumina. 

Puheenjohtajapäivillä  keskityttiin  lähestyviin kuntavaaleihin ja  käsiteltiin  mm ehdokashankintaa,
viestintää  sekä  vihreän  politiikan  ajankohtaisia.  Puheenjohtajapäivään  osallistui  225  henkeä.
Syyspäivät puolestaan keskittyivät aluevaaleihin ja niissä koulutettiin ehdokkaita, heidän tukijoitaan
ja  yhdistyksiä  kampanjoinnista,  viestinnästä  ja  jaettiin  ajatuksia  Vihreiden  aluevaaliohjelmasta.
Osallistujia oli 108. 

Lisäksi  kevätkaudella  2021  järjestettiin  15  kuntavaaliehdokkaille  ja  yhdistyksille  suunnattua
verkkokoulutustilaisuutta.  Näissä  käsiteltiin  mm  vaaliohjelmaa,  kampanjointia  korona-aikana  ja
viestintää. Heti kuntavaalien jälkeen käynnistyi Ota valta haltuun - kuntapäättäjän koulutusohjelma,
joka tarjoaa tukea vasta valituille valtuutetuille ja muille vihreille kunnallisille luottamustoimijoille.
Sen aloitustapahtuma 19.6. keräsi 317 osallistujaa, mikä oli ilahduttavan suuri joukko.  

Vuoden loppupuoliskolla keskityttiin aluevaaleihin ja niihin liittyviin koulutuksiin. Syksyllä 2021
järjestettiin Vihreden sote-iltojen sarja. 10 verkkotilaisuuden aikana käsiteltiin monipuolisesti sote-
teemoja  ja  Vihreiden  sote-ratkaisuja.  Aiheina  olivat  mm  lääkäripalvelut,  perheiden  palvelut,
mielenterveus  ja  soten  rahoitus.  Lisäksi  järjestettiin  koulutusta  kampanjoinnista  ja  Vihreiden
aluevaaliohjelmasta. 



Työryhmät

Vihreiden  poliitikkojen  ja  puolue-elinten  työn  tueksi  perustetaan  useita  työryhmiä.  Osalle
työryhmistä  on  annettu  vastuu  valmistella  ohjelma  tai  muu  linjapaperi,  jonka  hyväksyy
puoluevaltuuskunta.  Kunkin  työryhmän  tehtävänä  on  toimia  asiantuntijaryhmänä,  joka  tukee
puoluevaltuuskunnan,  ministeriryhmän,  eduskuntaryhmän  ja  puoluejohdon  työtä,  sparraa
tarvittaessa  kansanedustajien  työtä  valiokunnissa  ja  seuraa  oman  toimialansa  ajankohtaisia
politiikkakysymyksiä.  Työryhmät  käyvät  ajankohtaista  keskustelua  toimialaansa  liittyvistä
kysymyksistä sekä järjestävät seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muita poliittisen keskustelun
mahdollisuuksia. Työryhmät nimittää puoluehallitus.

Työryhmien  toimintaa  tukivat  ja  koordinoivat  puoluetoimistolta  poliittinen  suunnittelija,  Vision
ajatuspajakoordinaattori  ja  kunta-asioiden  suunnittelija.  Kasvanut  panostus  työntekijäresurssiin
näkyi työryhmätyön kehittämisessä: työryhmien keskinäinen koordinaatio parantui, ja ryhmät olivat
aiempaa  useammin  yhteydessä  muihin  puolue-elimiin  ja  poliitikkoihin.  Työryhmien toiminnalle
laadittiin  aiempaa  täsmällisempiä  ohjeistuksia  ja  järjestettiin  erillinen  työryhmäpuheenjohtajien
tapaaminen. Työryhmiltä pyydettiin palautetta muiden työryhmien valmistelussa oleviin ohjelmiin.

Työryhmiltä  kerättiin  palautetta  koko  kauden  työskentelystä.  Palautelomakkeeseen  vastasi  54
ihmistä, eli noin kolmasosa työryhmien jäsenistä ja puheenjohtajista. Palautteesta tehtiin tiivistelmä
sekä kehitysehdotuksia. 

Työryhmien 2-vuotiskausi päättyi vuoden lopussa. Loppuvuodesta puoluehallitus sekä hallituksen
sisältä valittu rekrytointiryhmä valitsi  uudet puheenjohtajat  ja työryhmät.  Työryhmät perustettiin
puoluevaltuuskunnan  ohjelmatarpeiden  sekä  puolueen  poliittisten  prioriteettien  pohjalta.
Ohjelmatarpeita ja prioriteetteja kartoitettiin laajasti kaikkia puolue-elimiä haastattelemalla. 

Työryhmien  toimintaan  tehtiin  joitakin  muutoksia.  Myös  ohjelmatyöryhmät  istuvat  koko  2-
vuotiskauden,  eivät  vain  ohjelmatyön  ajan.  Lisäksi  kokeillaan  uutta,  verkostomaisempaa
työryhmämallia kahdessa työryhmässä.

Vuonna 2021 kokoontuneet työryhmät:

Eurooppa-työryhmä (pj. Markus Drake ja Katri Ylinen) osallistui aktiivisesti Euroopan vihreiden
(EGP)  toimintaan.  Työryhmästä  valittiin  Vihreiden  edustajat  EGP:n  kahteen  valtuuskunnan
kokoukseen,  jotka  pidettiin  etäyhteyksin.  Työryhmä  valmisteli  puoluevaltuuskunnan
hyväksyttäväksi Eurooppa-poliittisen ohjelman, joka hyväksyttiin valtuuskunnassa lokakuussa.

Sukupolvipoliittinen työryhmä (pj. Kati Juva ja Silja Uusikangas) valmisteli puoluevaltuuskunnan
hyväksyttäväksi  lapsi-  ja  nuorisopoliittisen  ohjelman.  Ohjelma  hyväksyttiin  valtuuskunnassa
helmikuussa.

Metsäpoliittinen työryhmä (pj:t Jenni Pitko, Tarmo Ketola) sai ohjelmaluonnoksensa valmiiksi jo
2020,  ja  työskenteli  vain  vähän  2021  aikana.  Työryhmä  tuotti  kuntavaaleihin  briiffin  kuntien
omistamista metsistä.

Kuntavaaliohjelmatyöryhmä (pj.  Tiina  Elo)  valmisteli  puoluevaltuuskunnan  hyväksyttäväksi
kuntavaaliohjelmanohjelman. Ohjelma hyväksyttiin valtuuskunnassa helmikuussa.



Koulutus-  ja  tiedepoliittinen  työryhmä (pj.  Annakaisa  Tikkinen)  teki  yhteistyötä
eduskuntaryhmän kanssa muun muassa kommentoimalla joulukuussa julkaistua koulutuspoliittista
avausta valmisteluvaiheessa. Uusi työryhmä nimettiin syksyllä, puheenjohtajina Timo Kilpiäinen ja
Jani-Petri Martikainen; ryhmä ei juurikaan aloittanut toimintaansa. 

Tasa-arvo-  ja  yhdenvertaisuustyöryhmä (pj.  Amu  Urhonen)  teki  valmistelussa  olevien
ohjelmapaperien suvausta, valmisteli vihreän tapahtumajärjestäjän yhdenvertaisuus-check-listaa ja
konsultoi puoluetta ja muita työryhmiä erilaisissa poliittisissa kannanotoissa ja lausunnoissa. Uusi
työryhmä nimettiin syksyllä, puheenjohtajina Amu Urhonen ja Milo Toivonen; ryhmä ei juurikaan
aloittanut toimintaansa. 

Talous-  ja  työllisyystyöryhmä (pj.  Jussi  Junni)  valmisteli  työllisyyspoliittiset  linjaukset,  jotka
hyväksyttiin  puoluevaltuuskunnassa  toukokuussa.  Lisäksi  työryhmä  teki  keskustelupaperin
palkkatasa-arvosta.

Tietoyhteiskuntatyöryhmä (pj.  Antti  Poikola)  valmisteli  tietopoliittisen  ohjelman,  joka
hyväksyttiin  puoluevaltuuskunnan  kokouksessa  toukokuussa.  Työryhmä  oli  aktiivinen  myös
puoluerajat  ylittävän  tietopolitiikkaryhmän  toiminnassa,  työryhmätyön  kehittämisessä  ja
tietopoliittisten kysymysten kommentoinnissa muille puolueen toimijoille

Sosiaaliturvatyöryhmä (pj.  Lukas  Korpelainen,  Touko  Niinimäki)  sai  loppuvuodesta
valtuuskunnan työohjelman päivityksen yhteydessä tehtäväkseen käynnistää sosiaaliturvapoliittisen
ohjelman valmistelun valtuuskunnan hyväksyttäväksi vuonna 2021; ohjelman hyväksymiskäsittely
kuitenkin siirrettiin vuoden 2022 ensimmäiseen valtuuskunnan kokoukseen. 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. Uusi työryhmä nimettiin syksyllä, puheenjohtajina Iiro Ikonen
ja Harri Myllyniemi; ryhmä ei juurikaan aloittanut toimintaansa. 

Ilmasto-  ja  energiatyöryhmä (pj.  Oras  Tynkkynen)  seurasi  tiiviisti  hallituksen  ilmasto-  ja
energiapolitiikkaa  ja  oli  säännöllisesti  yhteydessä  ympäristö-  ja  ilmastoministerin  esikuntaan.
Työryhmä  järjesti  tilaisuuden  liikennepolttoaineiden  hinnan  nousun  vaikutuksista  ja
kompensaatiosta  pienituloisille  ja  syrjäseudulla  asuville  ja  tuotti  hallitusryhmän  tueksi  asiasta
taustapaperin. Uusi työryhmä nimettiin syksyllä, puheenjohtajina Ville Seppälä ja Iiro Vartiainen;
ryhmä ei juurikaan ehtinyt aloittanut toimintaansa. 

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä (pj. Timo Perälä) keskusteli aktiivisesti koronakriisin
ulko- ja turvallisuuspoliittisista ulottuvuuksista sekä ajankohtaisista valtioneuvoston selonteoista ja
hankkeista. Uusi työryhmä nimettiin syksyllä, puheenjohtajina Sakari Kouti ja Santeri Leinonen;
ryhmä ei juurikaan ehtinyt aloittanut toimintaansa. 



Eläin- ja maatalouspoliittinen työryhmä (pj. Minna Hölttä) keskittyi erityisesti kuntatason eläin-
ja  maatalouspoliittisten  kantojen  hiomiseen  kuntavaaleja  varten  ja  tuotti  ehdokasbriiffejä
kuntavaaleihin.  Työryhmä  teki  ministeriölle  perusteellisen  lausunnon  EU:n  yhteisen
maatalouspolitiikan (CAP) seuraavasta tukikaudesta.

Poliittisen  ohjelman työryhmä (pj.  Jenni  Pitko  ja  Oras  Tynkkynen)  nimettiin  kesä-elokuussa.
Työryhmä valmistelee poliittisen tavoiteohjelman puoluekokouksen 2022 hyväksyttäväksi.

Aluevaaliohjelmatyöryhmä (pj.  Perttu  Jussila  ja  Mirka  Soinikoski)  valmisteli  aluevaalien
ohjelman valtuuskunnan marraskuun kokouksen hyväksyttäväksi. 

Sääntötyöryhmä (pj.  Juha  Attenberg)  nimettiin  lokakuussa  valmistelemaan  puoluekokouksen
hyväksymän aloitepäätöksen pohjalta sääntömuutoksia vuoden 2022 puoluekokoukselle. 

Marras-joulukuussa nimettiin edellä mainittujen lisäksi uusia työryhmiä, joiden toiminta ei ehtinyt
loppuvuonna vielä juurikaan käynnistyä:
Kulttuuripoliittinen  työryhmä (pj:t  Saara  Hyrkkö  ja  Mikki  Kauste)  piti  joulukuussa  seminaarin
pohjustamaan  puolueen  kulttuuripoliittisen  ohjelman  päivitystä  helmikuun  2022
puoluevaltuuskuntaan. 
Liikennepoliittinen työryhmä (pj:t Jonni Lehtiranta ja Hege Miettinen)
Maaseutu- ja aluepoliittinen työryhmä (pj:t Hanna Holopainen ja Akseli Koskela)
Kaupunkipoliittinen työryhmä (pj:t Tiina Elo ja Mikko Särelä)
Maahanmuuttopoliittinen työryhmä (pj:t Faisa Egge ja Inka Hopsu)
Talous- ja elinkeinopoliittinen työryhmä (pj:t Mari Holopainen ja Antti ’Jogi’ Poikol)
Oikeuspoliittinen työryhmä (pj Jussi Junni)
Maatalous- ja eläinverkoston ohjausryhmä (pj:t Minna Hölttä ja Petri Heinonen)
Tietopolitiikkatyöryhmä (pj. Mirja Komulainen)
Hyvinvointityöryhmä (pj:t Noora Koponen ja Sofia Virta)

VIESTINTÄ

Vihreiden viestintä perustuu puolueen brändityöhön, äänestäjätutkimuksen segmentointiin ja sen 
pohjalta tehtyyn sisältöstrategiatyöhön. Viestinnän vuotta määritti kahdet vaalit, joita tehtiin 
pandemian vaihtelevien rajoitustoimien keskellä. Vuoden aikana tehtiin kuntavaalien kampanjatyö 
sekä suunniteltiin ja työstettiin aluevaalikampanjaa ja -viestintää sekä tehtiin viestinnän 
kehitystyötä. Merkittävä vaikutus viestinnän työhön oli myös henkilövaihdoksilla ja 
sijaisuusjärjestelyillä.

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 ja puheenjohtajan sijaisen viestintään 
keskittyvissä palavereissa.

Vuoden aikana sosiaalisen median kanavista ahkerimmassa käytössä olivat Facebook, Twitter, 
Instagram sekä vähemmässä määrin kehityskohteena oleva Youtube. 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. Mediayhteistyötä tehtiin 
koronan johdosta lähinnä etäyhteyksillä järjestettyinä tapaamisina. Puoluejohdon taustatapaamiset 
toimitusten kanssa jatkuivat poikkeusoloista huolimatta koko vuoden, mutta vapaamuotoiset 
vihreiden poliitikkojen kohtaamiset toimittajien kanssa pysyivät vähäisinä koronarajoitusten vuoksi.

Digiviestinnän kehitystyö keskittyi video ja Youtube-kanavan konseptien sekä Instagram sisällön 
kehittämiseen. Yhdessä kumppaniyrityksen kanssa jatkettiin aiemmin suunniteltujen 
videokonseptien tuotantoja. Aiempien videokonseptien lisäksi kehitettiin uusi pidempi 
keskusteluformaatti yhdessä eduskuntaryhmän kanssa. Kuntavaalipalautteen sekä erikseen tehtyjen 
viestinnän palautekyselyjen pohjalta tehtiin muutoksia kevyitä muutoksia verkkoviestinnnän tyyliin 

Vihreiden sisäinen viestintä oli aktiivista ja jäsenviestintää kehitettiin tavoittamaan jäsenistöä ja 
kannattajia, ja vahvistamaan näiden ryhmien toimintaa. Vuonna 2020 lanseeratun 
kumppaniyrityksen kanssa tehtävän jäsenlehti Vihreän julkaisua jatkettiin. Jäsenille lähetettiin myös
uudistettu, jäsenistön hyvin tavoittava sähköinen uutiskirje vähintään kerran kuukaudessa. 
Uutiskirjeen kehitystä jatkettiin yhä paremmin jäsenistöä innostavaan ja osallistumista tukevaan 
suuntaan. Jatkoimme myös sähköisen uutiskirjeen tuottamista, joka mahdollistaa Vihreiden 
seuraamisen niille, jotka eivät ole puolueen jäseniä. 

Viestintätiimin työntekijät selviävät Henkilökunta-luvusta. 

Viestintätiimin työnjaossa tapahtui vuoden aikana useita sijaisjärjestelyjä. Viestintäpäällikkö Henna 
Hakkarainen siirtyi Vihreän eduskuntaryhmän pääsihteerin sijaiseksi huhtikuussa ja 
viestintäpäällikön sijaisena toimi tästä alkaen Ville-Veikko Mastomäki. Mastomäen tehtävät 
digitiimin vetäjänä siirrettiin kesäkuussa Liisa Kontuselle. 

Henna Hakkaraisen, Heikki Isotalon ja huhtikuusta alkean Ville-Veikko Mastomäen vastuualueina 
oli mediaviestintä - Hakkaraisella ja Mastomäellä lisäksi tiimin esihenkilötehtävät sekä viestinnän 
johtaminen ja Isotalolla puolestaan poliittis-viestinnällinen valmistelu. 

Huhtikuuhun saakka Mastomäen ja kesäkuusta alkaen Liisa Kontusen vastuulla oli viestinnän 
digitiimin päivittäisen työn johtaminen. Erika Nieminen ja elokuusta alkaen Iris Flinkkilä 
keskittyivät erityisesti graafiseen suunnitteluun. Sameli Sivonen aloitti viestintäsuunnittelijana 
huhtikuussa lavealla tehtävänkuvalla, johon sisältyi sekä poliittis-viestinnällistä valmistelua että 
sosiaalisen median viestintää. Joel Tainio aloitti elokuussa videotuotannoista ja videoviestinnän 
kehittämmisestä vastaavana viestintäsuunnittelijana. 

Poliittinen suunnittelija Sarianna Mankki keskittyi poliittiseen valmisteluun ja kansainvälisiin 
asioihin, ja yhteisömanageri Jonas Biström sekä yhteisömanagerin vanhempainvapaan sijaiset Adele
Nurmela (kesäkuu-marraskuu) ja Alina Heywood (marraskuusta alkaen) jäsen- ja 
kannattajaviestintään, jäsenhankintaan ja kentän aktivoimiseen.

Tärkeimmät tapahtumat, joiden viestintään viestintätiimi osallistui
19.1. Lähijuna-avaus 
30.1. Vaalikampanjan avaus 
20.–21.2. Puoluevaltuuskunta etänä. Kuntavaaliohjelman hyväksyminen



30.3. Hallituksen puolivälikatsaus
15.–16.5. Puoluevaltuuskunta. Hyväksyttiin tietopoliittinen ohjelma. 
13.6. Kuntavaalien vaalivalvojaiset
21.8. Vihreiden hallitusryhmän kesäkokous Lappeenrannassa 
31.8.–1.9. Vihreä eduskuntaryhmä kesäkokous Evon retkeilyalueella
9.9. Budjettiriihen viestintä
11.–12.9. Puoluekokous
1.10. Puheenjohtajan sijaisen valinta
2.–3.10. Puoluevaltuuskunta Lahdessa. Hyväksyttiin Eurooppa -ohjelma
11.10. Ministerivalinnat
20.–21.11. Puoluevaltuuskunta Helsingissä. Hyväksyttiin aluevaaliohjelma sekä avattiin 
vaalikampanja. 



VAALITOIMINTA

Vuoden aikana käytiin kuntavaalit ja valmistauduttiin  vuoden 2022 aluevaaleihin. Kuntavaalien 
ehdokasasettelun loppumetreillä vaaleja päätettiin siirtää pahaksi äityneen epidemiatilanteen vuoksi 
kesäkuulle ja pidentää ennakkoäänestystä viikolla. Kampanjabudjettia kasvatettiin siirron 
vaikutuksien kattamiseksi ja vaalityöntekijöiden työsopimuksia jatkettiin uuden vaalipäivän yli.

Kuntavaaleihin asetettuun ehdokastavoitteeseen päästiin jo ehdokasasettelun ensimmäisessä 
vaiheessa ja vaalien siirron myötä tulleen lisäajan jälkeen kuntavaaleissa päädyttiin asettamaan 2 
676 ehdokasta. Kuntavaalitulos oli kuitenkin pettymys. Vihreiden kannatus jäi 10,6 prosenttiin, jolla
saatiin 433 valtuustopaikkaa. Valtuustopaikkoja menetettiin 101. Vaalikampanjaa kuvataan 
tarkemmin erillisessä kampanjaraportissa. 

Kuntavaalien jälkeen valmistauduttiin seuraavan tammikuun aluevaaleihin pandemia-ajan 
toimintaympäristössä. Puolueen tavoitteeksi muodostui asettaa yli 1 000 ehdokasta. Ehdokkaita 
asetettiin lopulta 1 073. 

Molempien kampanjoiden tueksi järjestettiin paljon koulutuksia yhteistyössä Vision kanssa. 
Koronatilanteen vuoksi kaikki koulutukset pidettiin etänä ja monien koulutusten tallenteet 
julkaistiin myöhemmin nimettävien ehdokkaiden oppimateriaaliksi. Tämä keräsi ehdokkailta ja 
yhdistystoimijoilta paljon kiitosta.

Muut vaalit

Tehyn vaaleissa huhtikuussa vihreät saivat 83-jäseniseen valtuustoon 3 paikkaa (+1). 

Loka-marraskuun vaihteessa käytiin ylioppilaskuntien edustajistojen vaaleja. Vihreiden listojen 
tuloksia: AYY 10 paikkaa, ISYY 6, JYY 5, Turun YY 2, Lapin YY 1, Vaasan YY 1, Helga 2. 

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 
koko työryhmän voimin 11 kertaa. Lisäksi pidettiin lukuisia EGP:n valtuuskuntaa (Council) 
valmistelevia kokouksia delegaattien kesken. Kokouksissa valmisteltiin EGP:n valtuuskunnalle 
esitettävät kannanotot (resoluutiot) ja päätettiin muiden maiden jäsenpuolueiden jättämien 
kannanottojen kannattamisesta tai esitettävistä muutoksista. Molemmat valtuuskunnan kokoukset 
järjestettiin etänä sähköisesti koronapandemian vuoksi.

Vuonna 2021 jatkettiin läheistä yhteistyötä Ahvenanmaan vihreiden (Hållbart Initiativ) kanssa ja 
tiivistettiin yhteyksiä Ruotsin vihreisiin (Miljöpartiet). HI haki EGP:n jäsenyyttä, jota Vihreiden 
puoluehallitus päätti puoltaa. Yhteistyö HI:n kanssa keskittyi Pohjoismaiden neuvoston asioihin ja 
yhteisen agendan hahmotteluun. 



EGP:n kautta tiivistettiin yhteistyötä vihreiden puolueiden kanssa, jotka ovat hallituksessa. EGP 
koordinoi myös kaikkien Euroopan vihreiden puolueiden puheenjohtajien tapaamisia, joihin Vihreät
osallistui aktiivisesti.

Yhteydet Euroopan ulkopuolisiin vihreisiin puolueisiin olivat toimintavuonna vähäiset. Maailman 
vihreiden kongressiin osallistumisen valmistelua ei suunnitelmista poiketen aloitettu, sillä kongressi
siirtyi koronapandemian vuoksi vuodelle 2022.

PUOLUEAVUSTUS JA AVUSTUSTOIMINTA

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

Puoluetuen käytöstä annetun ohjeen mukaiset vähintään 5 % puoluetuesta, 238 662,88 euroa (6,7 %
puoluetuesta) myönnettiin puolueen 12 piirijärjestölle. Summasta 178 174,88 euroa (5,0 % 
puoluetuesta) jaettiin piirien alueen jäsenmäärien suhteessa ja 60 488,00 euroa (1,7 % puoluetuesta)
rahallisena palkkatukena.

Välitetyn puoluetuen lisäksi puolue tuki piirejä ja kunnallisjärjestöjä palkkaamiensa 
toiminnanjohtajien ja muiden piirityöntekijöiden työajalla. Piirit saivat tukea 497 502 euron arvosta 
ja kunnallisjärjestöt  49 076,9 euron arvosta.

Lakisääteinen 5 % osuus 178 175 euroa ja harkinnanvarainen 30 290 euron osuus naistoimintaan, 
yhteensä 208 465 euroa tilitettiin Vihreät Naiset ry:lle. Lakisääteisten kohteiden lisäksi puolue tuki 
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:tä 135 769 eurolla, Vihreitä Vaivaisia 10 000 eurolla, 
Tieteen ja teknologian vihreitä 21 380 eurolla ja valtakunnallisia henkilöjäsenyhdistyksiä 13 740,30 
eurolla. 

TALOUS

Vihreän liiton tilikauden tulos oli 42 577,04 euroa alijäämäinen.

Pääasialliset tuotot olivat:
    • Puoluetuki         3 563 500,00 euroa
    • Jäsenmaksutulot         126 682,85 euroa
    • Luottamushenkilömaksut         43 617,13 euroa
    • Tukimaksut ja lahjoitukset         599,35 euroa
    • Yleistoiminnan tuotot    1 172 941,96 euroa
    • Vaalituotot         263 497,98 euroa

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

Puolueen toiminnassa on otettu huomioon myös koronavirusepidemia. Henkilöstö on työskennellyt 
valtaosan vuodesta 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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