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Vihreiden varjohallitusohjelma
Olemme kritisoineet hallituksen politiikkaa ja meiltä on perätty oman vaihtoehdon esittelyä. Olemme
kirjoittaneet varjohallitusohjelman muotoon oman näkemyksen siitä, millaista Suomea me rakentaisimme.
Ohjelmassa esittelemme oman visiomme Suomesta, talouspoliittisen linjamme, strategiset tavoitteemme sekä
niihin tähtäävät kärkihankkeet, ja hallitusohjelman tapaan myös EU- ja ulkopoliittiset linjauksemme.
Joissakin asioissa veisimme Suomea samaan suuntaan kuin hallitus. Suurelta osin meidän Suomemme
näyttäisi kuitenkin hyvin erilaiselta:
• Talouspolitiikka nojaisi korkeaan osaamiseen sekä työllisyyteen ja maltillisempaan sopeutukseen.
• Suomi olisi vahvasti Euroopan kehittämiseen sitoutunut maa, joka kantaisi myös globaalia vastuuta.
• Syrjintä vähenisi, suvaitsevaisuus lisääntyisi ja tasa-arvo vahvistuisi.
• Luontoa ja ilmastoa suojeltaisiin määrätietoisesti.
• Ihmiskuvamme on inhimillinen, perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

Sipilän hallituksen strateginen ohjelma vs. Vihreiden varjo-ohjelma
Jaettuja tavoitteita
• Hallitus on – ainakin ohjelman tasolla – sitoutunut mm. digitalisaation vauhdittamiseen sekä
keskeisten rakenneuudistusten (sote, eläke) toteuttamiseen. Näiltä osin tuemme hallituksen työtä ja
toivomme, että uudistukset saadaan nyt maaliin.
• Kaikki tuki on annettava myös hallituksen esittämille yrittäjyyttä vahvistaville toimille. Kotimaisen
yrittäjyyden edistäminen on niin tärkeä tavoite, että se olisi pitänyt ottaa mukaan
yhteiskuntasopimukseen viennin kilpailukyvyn parantamisen rinnalle.
• Samoin jaamme monet biotaloutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskevat näkemykset. Niitä
olisi vain paljon helpompi viedä eteenpäin, jos pääomia ja resursseja ei olisi sidottu venäläiseen
ydinvoimaan.

Suurimmat erot
• Talouspolitiikkamme tavoitteena on talouden tasapainottamisen ohella myös tuloerojen kaventaminen
ja köyhyyden vähentäminen.
• Meilläkin tavoitteena on julkisen talouden tasapaino, mutta varaisimme siihen kaksi vaalikautta.
Tällöin yhden hallituskauden kokonaissopeutus voidaan puolittaa 2 miljardiin euroon ja samalla
pienennetään riskiä, että finanssipolitiikan kiristäminen syö talouskasvua ja pahentaa työttömyyttä ja
vaikeuttaa sitä kautta tasapainon saavuttamista. Leikkauslistasta tulisi paljon inhimillisempi.
• Emme säästäisi koulutuksesta emmekä tutkimuksesta. Suomen tulevaisuus nojaa vahvasti osaamiseen.
• Ajamme sitä, että suurempi osa ihmisistä osallistuisi työhön, hallitus ajaa lisätunteja jo töissä oleville.
• Eurooppa-politiikkamme kumpuaa näkemyksestä, että Euroopan etu on myös Suomen etu, ei kapeasta
kansallisen edun näkökulmasta.
• Meistä rasismin torjuminen ja suvaitsevaisuuden vahvistaminen kuuluu vahvasti myös korkeimmalle
poliittiselle johdolle. Ajaisimme työperäistä maahanmuuttoa ja kantaisimme kokoisemme vastuun
Eurooppaan ja Suomeen pyrkivistä pakolaisista.

Hallitukselta uupuvat tavoitteet
• Istuvan hallituksen ohjelma on surkeaa luettavaa tasa-arvon, ympäristön, luonnonsuojelun ja globaalin
vastuun kannalta.
• Tasa-arvossa ei ensimmäistä kertaa ties kuinka pitkään aikaan oteta edistysaskeleita vaan päinvastoin
ajetaan Suomea kohti kotiäitiyhteiskuntaa.
• Luonnonsuojelusta löytyy yksi kaunis lause ja sitoumus yhden kansallispuiston perustamiseen, mutta
liitteen leikkauslistoista näkee, että luonnolla ei neuvotteluissa ollut puolustajaansa.
• Globaalista vastuusta Suomi vetäytyy niin monella rintamalla ja niin voimallisesti, että täytyy vain
toivoa, että emme koskaan tarvitse muilta apua.

