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YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA
Jäsenistö
Vihreiden jäsenmaksun maksoi kaikkiaan 7 572 eri henkilöä (edellisenä vuonna 6 963 henkilöä;
kasvua 9 %).
Uudeksi jäsenyhdistykseksi hyväksyttiin Kuhmon Vihreät ry. Joitakin yhdistyksiä päätti purkautua
ja siten nämä poistuivat puolueen jäsenyhdistysten joukosta. Lisäksi valtuuskunta päätti erottaa
puolueen jäsenyydestä 21 yhdistystä toimimattomuuden takia.
Puolueella oli vuoden päättyessä 191 jäsenyhdistystä, enimmäkseen kunnallisjärjestöjä, mutta

joukossa myös:
• 12 piirijärjestöä
• 14 valtakunnallista yhdistystä, joista 2 puolueen sääntöjen mukaisia liittojärjestöjä
• 31 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry:n tai Vihreät Naiset ry:n jäsenyhdistystä

Päätöselimet
Hallitus
Puoluehallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli seuraava: (nimen
perässä osallistumiskerrat).
pj. Ville Niinistö
(10)
varapj. Touko Aalto
(6)
varapj. Hanna Halmeenpää (2)
varapj. Maria Ohisalo
(8)
sekä jäsenet
Sami Halme (10)
(vara Anssi Lepistö, 3)
Saara Hyrkkö (7)
(Laura Ala-Kokko, 8)
Hanna Kalanne (10) (Kaarina Ranne, 3)
Pauliina Lehtinen (9) (Jenni Pitko, 5)

Teemu Meronen (8) (Harri Hölttä, 7)
Paula Pohjanrinne (10) (Sari Ylipulli, 8)
Laura Rantanen (7) (Veli Liikanen, 9)
Heikki Sairanen (10) (Tommi Liinalampi, 8)

Vuoden kuluessa hallitus teki muun muassa seuraavia päätöksiä:
- hyväksyttiin useita lausuntoja (valtioneuvoston linjaukset itsehallintoalueiden perusteiksi,
hallituksen
esitykseksi
maakuntauudistukseksi
sekä
sosiaalija
terveydenhuollon
järjestämisuudistukseksi, yksityisarkistolaki)
- hyväksyttiin puolueen brandistrategia
- hyväksyttiin puolueen yhdenvertaisuussuunnitelma

Puoluevaltuuskunta
Valtuuskunnan kokoonpano oli:
pj. Inka Hopsu, vpj:t Katja Andrejev ja Jarno Lappalainen sekä jäsenet:
Alviina Alametsä (Laura Mansikkamäki)
Nadja Kiiskinen (Jari Marjanen)
Harri Auvinen (Anne Roponen)
Emma Kolu (Erja Vaarala)
Tatu Chanth (Tuomas Green)
Riitta Koskimies (Johanna Leppäsilta)
Markus Drake (Timo Pyhälahti)
Satu Kuha (Mervi Haakana)
Kristian von Essen (Emmi Wehka-aho)
Merja Kähkönen (Marja Tähtinen)
Maria Halonen (Anna Koppanen)
Anne Liinamaa (Aaro Kiuru)
Anni Heinälä (Johanna Riitakorpi)
Tuomo Liljenbäck (Saska Tuomasjukka)
Kaisa Hernberg (Anja Malm)
Tiia Lintula (Mikko Airto)
Teemu Hokkanen (Marko Kivelä)
Meri Lumela (Liisa Kuparinen)
Mari Holopainen (Sonja Alanko)
Katja Mannerström (Leena Riittinen)
Juha Huhtala (Anniina Kontiokorpi)
Lea-Elina Nikkilä (Jan Huopainen)
Sari Jokinen (Lotta Koivula)
Tuomas Ojajärvi (Andrei Sergejeff)
Kati Juva (Leena Rantasalo)
Henna Partanen (Ilona Toivanen)
Miikka Keränen (Toivo Laitinen)
Simo Raittila (Jouni Vauhkonen)
Silja Keränen (Kaarina Saramäki)
Eve Rämö (Jussi Pyykkönen)

Otto Simola (Miia Hirsikangas-Haataja)
Mikko Strahlendorff (Juuso Pesälä)
Iiris Suomela (Olga Haapa-aho)
Mika Taipalus (Ville Hämäläinen)

Sini Terävä (Tarja Haaranen)
Konsta Weber (Emil Bulut)
Mikko Välttilä (Sandra Nestorova)

Jäsenistä Kolu ja Heinälä erosivat tultuaan valituiksi työntekijöiksi ja puoluekokous valitsi
kesäkuussa heidän tilalleen loppukaudeksi Reetta Vanhasen (Heinälän paikalle) ja Emil Bulutin
(Kolun paikalle) ja Bulutilta vapautuneelle varajäsenpaikalle Sameli Sivosen. Loppuvuodesta vpj.
Lappalainen erosi tehtävästä tultuaan valituksi puolueen työntekijäksi.
Kokouksissa käsiteltiin aina ajankohtaisia poliittisia asioita yleiskeskustelussa, yleensä puolueen ja
eduskuntaryhmän puheenjohtajan alustuksen pohjalta ja lisäksi alla mainittuja, edellisvuonna
hyväksytyn valtuuskunnan työohjelman mukaisia teemoja.
Vuoden ensimmäinen kokous oli Helsingissä 13.–14.2. Kokouksessa käsiteltiin sote- ja
aluehallintouudistusta alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin alustuksen sekä paneelikeskustelun pohjalta.
Kokous hyväksyi sote-linjapaperin. Toisena teemana oli perustulokokeilu, jota koskeva kannanotto
hyväksyttiin.
Vuoden toinen kokous järjestettiin Kajaanissa 16.–17.4. Teemana oli työllisyys ja yrittäjyys.
Kokous hyväksyi Uusi yrittäjyys -linjapaperin sekä vihreät tavoitteet ansioturvan uudistamiseksi.
Käsiteltiin myös kokemuksia Kainuun maakuntahallinnosta Karl Kunnaksen alustuksen pohjalta.
Kolmas kokous pidettiin Vantaalla 17.–18.9. Teemana oli talous ja kehitys/turvallisuus/EU.
Turvallisuuspoliittisen keskustelun alusti pääpuhujana kansanedustaja, ulkoministerin
rauhanvälityksen erityisedustaja Pekka Haavisto. Kokouksessa hyväksyttiin turvallisuus- ja
puolustuspoliittisen työryhmän valmistelema turvallisuuspoliittinen linjapaperi. Kokouksessa
järjestettiin myös paneelikeskustelu aiheesta EU, Turkki ja pakolaiskriisi. Kuntavaaliohjelmasta
käytiin evästyskeskustelu. Järjestöllisenä asiana oli 21 toimimattoman yhdistyksen erottaminen
puolueen jäsenyydestä.
Neljäs kokous oli 3.–4.12. Vaasassa ja teemana oli ympäristö- ja energiapolitiikka. Kokous
hyväksyi Vihreä energiavisio 2035 -paperin sekä kuntavaaliohjelman. Järjestöllisenä asiana
hyväksyttiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Nexia Oy.

Puoluekokous
Puoluekokous pidettiin 21.‒22. toukokuuta Lahdessa. Kokouksen tärkeimpänä asiana oli puolueen
uuden strategian hyväksyminen. Aloitteita oli käsiteltävänä 22, näistä poliittisia 14 ja järjestöllisiä 8.
Kokous hyväksyi myös neljä sääntömuutosta, joista kolme käsitteli puoluekokousta ja yksi
valtuuskunnan tehtäviä. Valtuuskuntaan tuli muutama henkilövaihdos (ks. kohta
Puoluevaltuuskunta, edellä).

Eduskuntaryhmä
Vihreään eduskuntaryhmään kuului 15 jäsentä: Touko Aalto (Keski-Suomi), Outi Alanko-Kahiluoto
(Helsinki), Pekka Haavisto (Helsinki), Hanna Halmeenpää (Oulun vp), Satu Hassi (Pirkanmaa),
Heli Järvinen (Kaakkois-Suomi), Emma Kari (Helsinki), Johanna Karimäki (Uusimaa), Jyrki Kasvi
(Uusimaa), Krista Mikkonen (Savo-Karjala), Ville Niinistö (Varsinais-Suomi), Olli-Poika

Parviainen (Pirkanmaa), Jani Toivola (Uusimaa), Antero Vartia (Helsinki) ja Ozan Yanar (Helsinki).
Ryhmäpuheenjohtajana toimi 8.9. saakka Alanko-Kahiluoto ja sen jälkeen Mikkonen, I
varapuheenjohtaja oli Parviainen ja II varapuheenjohtaja 8.9. asti Mikkonen, sen jälkeen Järvinen.
Ryhmä piti vuoden aikana 34 ryhmäkokousta.
Ryhmäkanslian päällikkönä toimi pääsihteeri Tiina Kivinen. Poliittisen toiminnan suunnittelusta ja
toteutuksesta yhdessä puolueen johtoryhmän, viestintätiimin ja eduskuntaryhmän kanssa vastasivat
poliittinen sihteeri Katja Alvoittu, poliittinen sihteeri Elina Sojonen (hoitovapaa 14.8. saakka),
poliittinen sihteeri Timo Juurikkala, poliittinen sihteeri Sini Terävä (30.6. saakka) ja
lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen. Eduskuntaryhmän tiedottajana toimi Erkki Perälä (7.10.
saakka) ja Henna Hakkarainen (17.11. alkaen).
Edustajien avustajina toimivat vuoden kuluessa Tuija Brax (Järvinen), Antti Heikkinen
(Halmeenpää), Saara Hyrkkö (Kari, 28.11. saakka), Heikki Korpela (Parviainen, opintovapaalla),
Merja Kähkönen (Mikkonen), Aron Larsson (Haavisto), Saila Lindroos (Toivola), Sarianna Mankki
(Vartia), Minna Manninen (Parviainen 1.9. alkaen), Jaakko Mustakallio (Alanko-Kahiluoto, 2.5.
alkaen), Petteri Nisula (Kasvi), Tomi Nyström (Niinistö), Heikki Sairanen (Yanar), Marjo Suvanto
(Aalto), Soili Takkala (Alanko-Kahiluoto, 30.4. saakka), Miinukka Tuominen (Karimäki) ja Riikka
Yliluoma (Hassi).
Ryhmällä on ollut yksi varsinainen edustaja kaikissa eduskunnan valiokunnissa, lukuun ottamatta
valtiovarainvaliokuntaa, jossa on sekä varsinainen että varaedustaja ja Suurta valiokuntaa, jossa on
kaksi varsinaista ja yksi varaedustaja. Satu Hassi toimi ympäristövaliokunnan puheenjohtajana ja
Heli Järvinen työelämä ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtajana. Valiokunta- ja muuta
poliittista työtä tuettiin ensisijaisesti erillisten toimintatiimien kautta.
Ryhmän kesäkokous pidettiin Kalajoella 16.–17.8. Lisäksi pidettiin talvikokous Brysselissä 27.29.1. Eduskuntaryhmä on toiminut tiiviissä yhteistyössä Vihreän liiton puoluetoimiston,
puoluehallituksen ja valtuuskunnan kanssa. Puoluehallituksen kanssa pidettiin strategiaan
keskittyvä tapaaminen 12.2. Tapaamisia ja asiantuntijakuulemisia oli 46 sekä yleisötilaisuuksia 16
kappaletta.

Vihreiden edustajat Euroopan parlamentissa
Vihreiden edustajana Euroopan parlamentissa toimi Heidi Hautala.
Hautala toimi aktiivisesti kehitys-, oikeudellisten asioiden ja budjettivaliokunnissa sekä vihreän
parlamenttiryhmän varapuheenjohtajana, itäisen kumppanuuden parlamenttiyhteistyön Euronestin
sekä Euroopan parlamentin seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien työryhmän
puheenjohtajana. Hautalan avustajina toimivat Laura Nordström (kehityspolitiikka ja Euronest),
Heikki Raappana (oikeusasiat), Laura Järvenpää (hallinto) ja Mari Saarteinen (viestintä) sekä
Pauliina Saares (kehityspolitiikka).
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 (Maria Ohisalo)
• tutkimus- ja arviointijaosto: Elina Sillanpää
• yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto: Jussi Pyykkönen

PM / maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta: Hannele Piitulainen (Timo Perälä)
PM / vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta: Matti Kuronen (Alviina Alametsä)
SM / etnisten suhteiden neuvottelukunta: Olli-Poika Parviainen (Kaarina Ranne)
SM / poliisiasiain neuvottelukunta: Olli-Poika Parviainen (Emmi Wehka-aho)
SM / rahapeliasiain neuvottelukunta: Jani Moliis (Aija Salo), 29.1. alkaen Kaisa Larjomaa (Katri
Pihlaja)
STM / rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta: Kati Juva (Jorma Jack)
STM / tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Outi Alanko-Kahiluoto (Olli-Poika Parviainen)
TEM / saaristoasiain neuvottelukunta: Marko Reinikainen (Maisa Siirala)
TEM / yhdistys- ja säätiöasiain neuvottelukunta: Lasse Miettinen
TEM / kuluttaja-asiain neuvottelukunta: Kaarina Saramäki (Anne Bland)
UM / kehityspoliittinen toimikunta: Jani Toivola (Outi Alanko-Kahiluoto)
Kunta-alan luottamustehtävät:
• Kuntaliiton valtuusto: Krista Mikkonen (valtuustoryhmä pj, vara Minna Pöntinen), Jukka
Ammondt (Tuija Mäkinen), Sirpa Hertell (Hannu Kokko), Riku Merikoski (Terho
Pursiainen), Katri Sarlund (Sirkku Ingervo) ja Petri Ojanen (Hanna Holopainen)
• Kuntaliiton hallitus: Minerva Krohn (Ari Heikkinen)
• Kuntaliiton ruotsinkielinen neuvottelukunta: Jonas Heikkilä (Rolf Oinonen)
• Maakuntien liittojen puheenjohtajiston kokous: Timo Juurikkala (Minna Sorsa)
• Sosiaali- ja terveyslautakuntien puheenjohtajaverkosto: Sanni Väisänen (Hannu Tuominen)
• Urbanismisäätiö: Minerva Krohn (Ari Heikkinen)
• Kuntien takauskeskuksen valtuuskunta: Jaakko Stenhäll (Pasi Orava)
• Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta: Kirsi Ojansuu-Kaunisto (Paula Nordström)
• Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) valtuusto: Leo Lähde (Hannu Kokko, 16.2. alkaen Teemu
Meronen), Outi Kuismin (Marja Lähde)
• Kevan hallitus: Sallamaari Muhonen (Jani Moliis, 16.2. alkaen Hannu Kokko)
• Euroopan unionin alueiden komitean Suomen valtuuskunta: jäsen Sirpa Hertell
• Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi: Saara Ilvessalo

Folktinget ledamöter: Lena Sjöberg-Tuominen (Helsingfors valkrets), Charlotta Wolff (Nylands
valkrets), Catrine Huhta (Åbolands valkrets), Tapio Osala (Vasa valkrets)
Folktingets styrelse: Laura Ala-Kokko (Maria Vuorelma)
Folktinget, utbildningsutskott: Lena Sjöberg-Tuominen
Folktinget, ungdomsutskott: Frida Westerback
Folktinget, förvaltningsutskott: René Söderman
Folktinget, integrationsforum: Katja Mannerström
Kårkulla samkommun, fullmäktige: Stina Engblom-Colliander, 2. viceordf.
Kårkulla samkommun, styrelse: Brita Romsi (Hilkka Toivonen), Cornelius Colliander (Didier
Pooters, kesäkuusta Jonas Heikkilä)
Kårkulla samkommun, Nylands omsorgsnämnd: Hilkka Toivonen (Pekka Poutanen)
Kårkulla samkommun, Åbolands omsorgsnämnd: Didier Pooters, kesäkuusta Jonas Heikkilä (Anton
Vaaranmaa)
Kårkulla samkommun, revisionsnämnden: Tapio Osala (Arto Grönholm)
Valtionyhtiöiden hallintoneuvostot:
Finnfund: Johanna Karimäki
Finnvera: Ville Niinistö

Posti Group Oyj: Jani Toivola (vpj.)
Vapo: Hanna Halmeenpää
Veikkaus Oy: Heli Järvinen
VR-Yhtymä Oy: Touko Aalto
Yleisradio: Jyrki Kasvi
Muita:
Eurooppalainen Suomi ry:n hallitus: varajäsen Jarno Lappalainen
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo ry:n hallitus: Satu Haapanen (Tanja
Remes)
Työväen museoyhdistys ry:n hallitus: Tiina Kivinen
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden projektin valtuuskunta: Heikki Vento
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr:n hallintoneuvosto: Outi Alanko-Kahiluoto (Olli-Poika
Parviainen)
Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallitus: Alviina Alametsä
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoiden liiton (SAMOK) hallitus: Sonja Raitamäki, vpj.

Puolueen henkilökunta
Vuoden aikana toimistolla tai etänä työskentelivät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

puoluesihteeri Lasse Miettinen
toimistopäällikön sijainen Emma Mikkilä 31.8. asti, Maiju Turunen 15.8. alkaen
tietojärjestelmävastaava Pinja-Liina Jalkanen (1.9. alkaen lyhennetty 30 t/vko)
hallintopäällikkö Risto Kankaanpää (etätyöntekijä, Turku)
talouspäällikkö Aleksi Laine
viestintäpäällikkö Henna Hakkarainen
viestintäsuunnittelija Ville-Veikko Mastomäki
viestintäsuunnittelija Anita Nousiainen 7.2. asti, Emmi Riikonen 14.3. alkaen (siihen asti
viestintäassistentti)
viestintäsuunnittelija Erkki Perälä 18.10. asti, Jarno Lappalainen 16.11. alkaen
www-ylläpitäjä Ville Heimonen (työaika 15 t/vko)
järjestöpäällikkö Emma Kolu (22.8. alkaen perhevapailla), 1.8. alkaen sijainen Lotta
Kortteinen
kv. asiain päällikön sijainen Pauliina Saares
kampanjapäällikkö Kirsi Syväri
ma. kampanjakoordinaattori Emma Mikkilä 1.9. alkaen
kunta-asioiden päällikkö Tiina Elo (työaika 7 t/vko)
ma. it-kehittäjä Ville Korhonen (työaika 21 t/vko)

Piirijärjestöjen toiminnanjohtajina puolueen palveluksessa olivat:
• Häme: Aleksi Mäntylä
• Kaakkois-Suomi:Hanna Holopainen
• Keski-Suomi: Veikko Ahola (myös Jyväskylän Vihreät)
• Lappi: Ville Ritola
• Oulun piiri (myös Oulun Vihreä Kunnallisjärjestö – OVK ry): Suvi Aitto-oja (sijainen 31.1.
asti), Anni Rekilä, ma. toimistosihteeri Mari Wuolio 25.1. asti
• Pirkanmaa: Karo Tammisto 9.12. saakka, 25.8. alkaen Mari Tuominen
• Satakunta: Minna Haavisto
• Savo-Karjala: Eija Vatanen

• Uusimaa: Anu Heikkilä, 1.12. alkaen Tuomas Green
• Vaasa: Suvi Syrjä
• Varsinais-Suomi (myös Turun Vihreä Kunnallisjärjestö): Olli Välke
Kunnallisjärjestöjen toiminnanjohtajina puolueen palveluksessa olivat:
• Vantaan Vihreät: Veera Lampi 31.1. asti, Minttu Massinen
• Tampereen Vihreät: Tarja Virtanen
Piiri- ja kunnallisjärjestöillä oli lisäksi määräaikaisia vaalityöntekijöitä: Tuomas Ojajärvi (Vaasa
1.11. alkaen), Tero Kankaanperä (Kuopio, Savo-Karjala 17.10. alkaen), Emmi Lehtinen (Turku,
1.12. alkaen), Essi Niemelä (Turku, 1.12. alkaen). Suurin osa vaalityöntekijöistä aloitti seuraavan
vuoden puolella.
Vuoden aikana sairauden takia poissaolopäiviä oli keskimäärin 3.0 työntekijää kohden
(edellisvuonna 5,4).
Harjoittelijoina oli Riikka Tähkävuori (12.4. - 12.8., osa-aikaisena). Lisäksi käytettiin jonkin verran
tilapäisapua lähinnä kokousjärjestelyissä ja postituksissa. Vihreän liiton sähköpostilistojen
ylläpidosta on palkkioperusteisesti vastannut Eva Isaksson. Henkilöstön luottamusvaltuutettuna
toimi Kirsi Syväri. Työsuojeluvaltuutettuna toimi Emma Mikkilä.
Piirityöntekijät olivat pääosin osa-aikaisia. Puolueen palkkatuen takaama työaika on 18-25 t / vko.
Helsingin piirin osalta puolue maksoi piirijärjestölle palkka-avustusta. Lisäksi puolue tuki Espoon,
Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Kuopion, Turun ja Vantaan Vihreiden työntekijöiden palkkausta.
Puoluetoimisto sijaitsee osoitteessa Fredrikinkatu 33 A:n 2. krs. Vuokranantaja on Suomen Islamseurakunta. Puolueen alivuokralaisina pysyivät entiset yhdistykset eli Vino, Vihreät Naiset,
Uudenmaan, Helsingin, Espoon ja Vantaan Vihreät, Visio sekä MEP Hautalan toimisto. Vuoden
kuluessa toimistotiloja remontoitiin tarkoituksenmukaisemmiksi mm. väliseiniä poistamalla ja
siirtämällä.

Organisaatio
Järjestökenttä
Puolueen järjestökenttä on jaettu eduskuntavaalien mukaisiin vaalipiireihin. Jokaisessa vaalipiirissä
oli toiminnanjohtaja ja joissakin piireissä myös muita vihreitä työntekijöitä. Piireille maksetaan
erillistä piiritukea piirijärjestöjen ja puolueen välisen sopimuksen perusteella. Puolue päätti maksaa
piireille erillistä vaalitukea kunnallisvaaleihin vaalityöntekijöiden palkkaamiseen 13h / vko neljän
kuukauden ajalta. Kaikki piirit hyödynsivät ylimääräisen vaalituen palkkaamalla joko erillisen
vaalityöntekijän tai lisäämällä toiminnanjohtajan työtunteja vaalitöiden tekemiseen.
Piirijärjestöjen ja niihin kuuluvien paikallisten vihreiden yhdistysten lisäksi puolueessa toimi
vuonna 2016 aktiivisesti 13 valtakunnallista järjestöä. Näistä Vihreät Naiset sekä Vihreiden nuorten
ja opiskelijoiden liitto ry toimivat liittomuotoisina, ja niillä on sekä henkilöjäseniä että
yhdistysjäseniä. Muissa valtakunnallisissa järjestöissä oli vain henkilöjäseniä: Armon vihreät,
Ekovihreät, Finlands svenska gröna, Ikävihreät, Maaseutu- ja erävihreät, Tehyläiset vihreät, Vihreä
miesliike, Vihreät vaivaiset, Vihreät vegaanit, Vihreät yrittäjät sekä Viite - Tieteen ja teknologian
vihreät. Valtakunnallisille yhdistyksille myönnettiin erillisiä tukia: liitoille erikseen,

henkilöjäsenyhdistyksille sekä jäsenmäärän perusteella että hanketukina. Valtakunnallisten
jäsenyhdistysten hanketukia haettiin erityisesti kuntavaalityöhön ja vaaleja tukevaan toimintaan.

Koulutus
Suuret valtakunnalliset koulutustapahtumat järjestettiin tiiviissä yhteistyössä Vihreän Sivistys- ja
Opintokeskus ViSiOn kanssa. Koulutustapahtumia olivat mm. Vihreä puheenjohtajapäivä sekä
vihreä järjestöpäivä keväällä. Syksyllä järjestettiin vihreä kuntapäivä kuntapäättäjille ja syyspäivät
kuntavaalityön tukemiseen ja ehdokkaiden kouluttamiseen. Lisäksi puolue järjesti ensimmäistä
kertaa suurten kaupunkien kunnallisjärjestöjen tapaamisen syksyllä 2016.

Työryhmät
Työryhmät ovat seuranneet oman sektorinsa politiikkaa, valmistelleet puolueelle poliittisia
ohjelmia, esitetekstejä, kannanottoja ja muuta taustamateriaalia sekä pitäneet yhteyttä erilaisiin
sidosryhmiin.
Merkittävää sektoriohjelmatyötä ei toimintavuonna tehty. Työryhmät on perustettu pikemminkin
eduskuntaryhmän ja puoluejohdon työn tueksi ja niistä tehtiin ”advisory board” -tyyppisiä elimiä,
joihin kootaan ko. politiikkasektorin parhaat osaajat jäsenistöstä.
Kansainvälisten asiain työryhmä (pj. Anja Malm). Työryhmä seuraa globaalin politiikan ja
yleisten kansainvälisten asioiden ajankohtaisia kysymyksiä.
Ohjelmatyön ohjausryhmä (pj. Katja Andrejev). Työryhmän tehtävä on arvioida nykyisten
ohjelmien päivitystarpeet, kehittää ja ohjata puolueen ohjelmatyötä ja ohjeistaa ohjelmatyöryhmiä.
EGP-työryhmä (pj. Sirpa Hertell) Työryhmä vastaa Euroopan vihreässä puolueessa käsiteltävien
asioiden valmistelusta puoluehallitukselle.
Strategiatyöryhmä (pj:t Kaisa Hernberg ja Emma Kari) valmisteli puolueen uuden strategian, joka
hyväksyttiin toukokuun puoluekokouksessa.
Ympäristön- ja luonnonsuojelutyöryhmä (pj. Harri Hölttä ja Jarmo Nieminen)
Maa- ja metsätalouspoliittinen työryhmä (pj. Silja Keränen)
Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen työryhmä (pj. Alviina Alametsä ja Andrei Sergejeff).
Työryhmä valmisteli turvallisuuspoliittisen ohjelmapaperin valtuuskunnan hyväksyttäväksi.
Eurooppa-poliittinen työryhmä (pj. Tommi Liinalampi)
Globaaliasioiden työryhmä (pj. Anja Malm)
Koulutuspoliittinen työryhmä (pj. Saara Hyrkkö)
Kulttuuripoliittinen työryhmä (pj. Sandra Nestorova)
Sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmä (pj. Veli-Matti Partanen)
Talous- ja työllisyystyöryhmä (pj. Jussi Pyykkönen)
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä (pj. Paula Pohjanrinne ja Katja Mannerström)
Maahanmuuttopoliittinen työryhmä (pj. Niina Ratilainen)
Eläinpoliittinen työryhmä (pj. Sara Luotonen). Työryhmä nimettiin 23.1.
Ilmasto- ja energiapoliittinen työryhmä (pj. Jessica Karhu ja Antti van Wonterghem). Työryhmä

nimettiin 23.1.
Liikennepoliittinen työryhmä (pj. Olli-Poika Parviainen). Työryhmä nimettiin 23.1.
Tietoyhteiskuntatyöryhmä (pj. Otso Kivekäs). Työryhmä nimettiin 23.1.

VIESTINTÄ
Vuonna 2016 kehitettiin Vihreiden viestintää ja suunniteltiin vuoden 2017 kuntavaalien
kampanjaviestintää kampanjastrategian ja kannattajatutkimuksen pohjalta.
Koska toimintavuonna ei järjestetty vaaleja, jäi aikaa viestinnälliseen kehittämistyöhön. Puolueelle
hyväksyttiin brändistrategia ja brändi-ilme, jonka jalkauttamiseen tuotettiin uusi graafinen ohjeistus.
Mediaseurannan koostamiseen ja jatkuvaan arviointiin luotiin uudet työkalut, joiden kehitystyötä
jatketaan yhä. Kampanjatutkimuksen segmentoinnin pohjalta tehtiin sisältöstrategiatyötä
kohderyhmäkohtaisen sisällöntuotannon kehittämiseksi.
Edellisenä vuonna aloitettua videosisältöjen kehitysprojektia jatkettiin. Vuonna 2016 Julkaisimme
aiempaa enemmän videosisältöjä ja kehitimme niiden teknistä laatua. Videoista kehittyi vuoden
aikana puolueen suosituinta sisältöä sosiaalisessa mediassa. Tarkemmin suunniteltujen, kuvattujen
ja editoitujen videoiden lisäksi aloitettiin onnistuneet live-lähetyskokeilut.
Vuoden 2016 aikana viestintätiimin työntekijät sparrasivat kansanedustajia ja heidän avustajiaan
viestinnässä. Alkuvuonna järjestettiin kansanedustajien vierailu sekä Ylen että MTV3:n politiikan
toimituksiin. Lisäksi puoluehjohdolle järjestettiin taustatapaamisia tärkeimpien politiikan
toimitusten kanssa.
Heinäkuussa Vihreät oli mukana Porin SuomiAreenalla. Vihreiden oman puoluetunnin aikana Ville
Niinistö piti linjapuheen ja Ajatushautomo Hatun johtajat grillasivat kansanedustajia hatusta
vedetyssä kesägrillissä. SuomiAreenalta tuotettiin paljon sisältöä sosiaalisen median kanaviin.
Vuoden aikana viestintä keskittyi paljolti verkkoon. Sosiaalisen median kanavista ahkerassa
käytössä olivat Facebook, Twitter, Instagram ja uutena Snapchat. Vihreiden verkkosivujen
blogitekstejä julkaistiin useita kertoja viikossa.
Vihreiden toimijoiden viestintäosaamista kehitettiin viestinnän koulutuksilla - usein yhteistyössä
Vision kanssa. Koulutusten aiheina oli mm. media- ja kriisiviestintä, sosiaalinen media ja
henkilöbrändin rakentaminen sekä viestinnän suunnittelu ja visuaalinen viestintä.
Vihreiden sisäisessä viestinnässä jatkettiin hyväksi havaituilla käytännöillä. Noin kerran kuussa
ilmestyi jäsenkirje ja ulkoisille kohderyhmille suunnattu uutiskirje. Sisäisen viestinnän puolella
puoluekokouksen ja valtuuskunnan kokouksien live-seuranta mahdollistettiin verkkostreamillä ja
someseurannalla. Muita tärkeitä viestintäkanavia yhdistysten ja piirien suuntaan olivat Vihreiden
sähköpostilistat sekä Vihreiden sisäinen Extranet.
Viestintää suunniteltiin johtoryhmätyöskentelyn viitoittamana viestintäpäällikön vetämissä
viestinnän viikkopalavereissa, joihin osallistuivat halutessaan viestintätiimin lisäksi puoluesihteeri,
eduskuntaryhmän pääsihteeri, poliittiset sihteerit, kampanjapäällikkö, järjestöpäällikkö,
kansainvälisten asioiden päällikkö, Vihreän Langan päätoimittaja sekä puolueen puheenjohtajan ja
eduskuntaryhmän puheenjohtajan avustajat sekä harjoittelijat. Lisäksi puolueen viestintää

suunniteltiin mm. puheenjohtajan viestintään keskittyvissä sparrauspalavereissa.
Viestintätiimin työntekijät selviävät Henkilökunta-luvusta. Hakkaraisen, Nousiaisen, Lappalaisen ja
Perälän vastuualueina oli mediaviestintä - Hakkaraisella lisäksi tiimin esihenkilötehtävät ja
viestinnän johtaminen ja Lappalaisella ja Perälällä puolestaan poliittis-viestinnällinen valmistelu.
Mastomäen vastuualueet painottuivat videotuotantoon ja verkkoviestintään. Riikonen keskittyi
graafiseen suunnitteluun ja sisällöntuotantoon.
Tapahtumat ja viestinnälliset avaukset
27.1. Vauhtia uusiutuvan energian investointeihin huutokaupalla -avaus Antero Vartialta
6.2. Puheenjohtajapäivät: Ville Niinistön ja Hanna Halmeenpään avauspuheet
13.-14.2. Puoluevaltuuskunta Helsingissä: Ville Niinistön ja Outi Alanko-Kahiluodon avauspuheet
16.-17.4. Puoluevaltuuskunta Kajaanissa: Ville Niinistön ja Hanna Halmeenpään avauspuheet ja
puoluejohdon vierailu St1:n bioetanolitehtaalla
21.5.-22.5. Puoluekokous Lahdessa. Hyväksyttiin puolueen strategia ja järjestettiin medialle kaksi
tiedotustilaisuutta sekä vapaamuotoinen median sidosryhmätilaisuus
15.-16.8. Eduskuntaryhmän kesäkokous Kalajoella. Julkaistiin Vauhtia energian pientuotantoon
-avaus.
17.9.-18.9. Puoluevaltuuskunta Vantaalla: Ville Niinistön, Krista Mikkosen ja Pekka Haaviston
avauspuheet. Julkaisimme turvallisuuspoliittisen ohjelman.
21.10. Vihreiden vaihtoehtobudjetti. Julkaisimme Vihreiden vaihtoehtobudjetin
tiedotustilaisuudessa Ville Niinistön, Krista Mikkosen sekä Touko Aallon johdolla.
3.12.-4.12. Puoluevaltuuskunta Vaasassa: Ville Niinistön ja Krista Mikkosen avauspuheet ja
julkaistiin Vihreiden energiavisio.

VAALITOIMINTA
Vuoden 2016 aikana valmistauduttiin huhtikuun 2017 kuntavaaleihin ja aloitettiin alustava
valmistautuminen maakuntavaaleihin.

Kuntavaalit
Kuntavaaleihin valmistautuminen alkoi jo 2015 äänestäjätutkimuksen tilaamisella. Tammikuussa
2016 nimettiin kampanjatyöryhmä ja huhtikuussa vaaliohjelmatyöryhmä (pj. Touko Aalto). Vaalien
kampanjastrategia hyväksyttiin puoluehallituksessa keväällä ja kampanjavalmistelut etenivät
pääsääntöisesti hyvässä vauhdissa. Tekniikan osalta aikataulut eivät pitäneet ja esimerkiksi
ehdokasrekisterin käyttöönotto viivästyi puolella vuodella. Ehdokasrekisterin kehittämisestä vastasi
määräaikainen IT-kehittäjä Ville Korhonen. Lisäksi vaaleja varten palkattiin
kampanjakoordinaattoriksi jo eduskuntavaaleissa vaalityöntekijänä työskennellyt ja siitä
toimistopäällikön sijaiseksi siirtynyt Emma Mikkilä.
Vaalisuunnittelun ohessa suurin ponnistus oli ehdokashankinta, jota yritettiin käynnistellä jo vuoden
2015 puolella. Aikaisista käynnistely-yrityksistä huolimatta ehdokashankinta huipentui vasta
vaalivuoden puolella.
Kuntavaalien suurin ehdokkaille suunnattu koulutustapahtuma Vihreät syyspäivät järjestettiin

Alkio-opistolla 22.-23.10. Syyspäivien yhteydessä julkistettiin uusittu vihreiden ehdokasopas.
Aikaisemmin opas on julkaistu painettuna kirjana, sittemmin pdf-tiedostona. Ehdokasopasta
päivitettynä käytetään jatkossakin vaaleissa.
Tarkemmin kuntavaalikampanjan suunnittelua ja toteutusta, vaaliasetelmia ja vaalitulosta kuvataan
kuntavaalien kampanjaraportissa.

Maakuntavaalit
Maakuntavaalien mahdollisuudesta käytiin keskustelua pitkin vuotta. Lopulta alkoi näyttää siltä,
että maakuntavaalit käydään vuoden 2018 presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Tähän
valmistautuminen lainsäädännön ollessa vielä hyvin kesken, oli vaikeaa. Vuoden aikana aloitettiin
kuitenkin keskustelut vaalien rahoituksesta sekä siitä miten Uudenmaan maakunnan osalta
toimitaan kun maakunnan alueella toimii kaksi piirijärjestöä. Tätä varten valmisteltiin uusi
yhdistysrakenne, jolla maakuntatasolla voidaan toimia.

Muut vaalit
Vuodesta 2013 asti olemassa olleet suunnitelmat sen varalle, että hallitus kaatuu ja Suomessa
käydään ennenaikaiset eduskuntavaalit, pidettiin ajan tasalla sen varalta, että niitä joskus
tarvittaisiin. Tänä vuonna suunnitelmiin ei tarvinnut turvautua.
Tammikuun 2018 presidentinvaalien ehdokashaku käynnistettiin loppuvuodesta.
Ylioppilaskuntien edustajistovaalit käytiin vain Helsingin yliopistossa, jossa Vihreät saivat 9
paikkaa (+1). Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntavaaleissa oli vihreä lista neljässä. Näistä
Humanistisen ammattikorkeakoulun HUMAKO-opiskelijakuntaan saatiin 3 paikkaa (+3).

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Vihreiden kansainvälisessä toiminnassa vuonna 2016 keskityttiin erityisesti Euroopan vihreiden
(EGP) toimintaan osallistumiseen. Suuremmista aihekokonaisuuksista esillä olivat vuoden aikana
etenkin EU:n tulevaisuus sekä muuttoliike.
Euroopan vihreiden valtuuskunnan kokoukset järjestettiin toukokuussa Utrechtissa ja joulukuussa
Glasgow’ssa. Kumpaankin kokoukseen osallistui puolueen EGP-työryhmän jäsenistä koostuva
delegaatio sekä edustajia Vihreiden Vaivaisten ja MEP Hautalan tuella. Puolueen viralliset EGPdelegaatit ovat Sirpa Hertell (työryhmän pj.), David Pemberton, Saara Ilvessalo ja Tuomas Viskari.
Puolueen kansainvälisten asioiden päällikkö Pauliina Saares osallistui työryhmän työskentelyyn
aktiivisesti ja koordinoi yhteystyötä EGP:n sihteeristön kanssa.
EGP-työryhmä valmisteli kumpaankin vuoden 2016 EGP:n valtuuskunnan kokoukseen
puoluehallituksessa hyväksytyt kannat ja osallistui aktiivisesti niin kokousten
päätöslauselmaluonnosten kommentointiin kuin kannanmuodostukseen paikan päällä kokouksissa.
Työryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. EGP:n hallituksessa Suomen Vihreitä edusti Oras
Tynkkynen. Maailman vihreiden koordinaatioryhmässä Suomen vihreitä edusti Merja Kähkönen.
Kansainvälisiä kysymyksiä käsittelevän globaalityöryhmän puheenjohtajana toimi Anja Malm.
Vuoden aikana työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin globaalien kysymysten,

kuten kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön leikkausten lisäksi muun muassa mahdollisia
tilaisuuksien järjestämistä sekä yhteistyötä muiden puolueen työryhmien kanssa.
Kansainvälistä viestintää varten perustetun vihreämaailma.fi-verkkosivun sisällöt siirrettiin domainsopimuksen umpeutumisen myötä suunnitellusti puolueen verkkosivuille. Kansainvälisten asioiden
asiasisältöjen löytyminen puolueen verkkosivuilta edesauttaa niiden huomioimista yleisessä
keskustelussa. Vihreä Maailma -facebookryhmä jatkoi aktiivisena keskustelualustana, ryhmässä on
jäseniä yli 300.
Työryhmätyöskentelyn lisäksi puolueen kansainvälistä toimintaa on tuettu muun muassa
yhteydenpidolla pohjoismaisten sisarpuolueiden kanssa.

PUOLUEAVUSTUS JA AVUSTUSTOIMINTA
Vihreä liitto r.p. sai puolueavustusta 2 222 625 euroa.
Puoluetuen käytöstä annetun ohjeen mukaiset vähintään 5 % puoluetuesta, 383 653,12 euroa (17,26
% puoluetuesta) myönnettiin puolueen 12 piirijärjestölle. Summasta 102 468,12 euroa (4,61 %
puoluetuesta) jaettiin piirien alueen jäsenmäärien suhteessa ja 18 848 euroa (0,85 % puoluetuesta)
rahallisena palkkatukena. 258 866,46 euroa (11,65 % puoluetuesta) oli piirijärjestöjen
toiminnanjohtajien palkkakuluja.
Lakisääteinen 5 % osuus 111 131,25 euroa ja harkinnanvarainen 18 599,99 euron osuus
naistoimintaan, yhteensä 129 731,24 euroa tilitettiin Vihreät Naiset ry:lle. Lakisääteisten kohteiden
lisäksi puolue tuki Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOa 53 071,88 eurolla, Vihreitä
Vaivaisia 9 435,00 eurolla ja valtakunnallisia henkilöjäsenyhdistyksiä 14 127,61 eurolla. Vihreä
Lanka Oy:lle annettiin 384 000 euroa avustusta, josta on tehty erillinen sopimus.
Edellisiltä tilikausilta siirtyi 22 376,63 euroa viestintätukea.

TALOUS
Vihreän liiton tilikauden tulos oli ylijäämäinen 97 880,16 euroa.
Pääasialliset tuotot olivat:
• Puoluetuki
Edellisiltä vuosilta siirtyneestä viestintätuesta käytetty osuus
• Jäsenmaksutulot
• Luottamushenkilömaksut
• Tukimaksut ja lahjoitukset
• Vaalituotot

2 222 625,00 euroa
22 376,63 euroa
98 401,87 euroa
14 014,59 euroa
8 818,61 euroa
25 838,03 euroa

Puolueen tilintarkastajina toimivat HTM Raimo Hakola (varalla HTM Ossi Sopen-Luoma) ja KHT
Helena Sinisalo (varalla KHT Esa Rusanen).

