
ÄÄNELLÄSI

TEHDÄÄN PAREMPI MAAILMA
Pala kerrallaan. Nyt jos koskaan.

Helsingin Vihreiden tavoitteet vaalikaudelle 2015–2019

Vihreiden tavoitteena on yhteiskunta, 
jossa ilmasto katastrofi torjutaan, köyhyyttä 
vastaan taistellaan, monimuotoinen ympä-
ristö säilyy suku polville meidän jälkeemme, 
työtä riittää kaikille, ja jossa laadukas ja 
maksuton koulutus on edelleen kaikkien 
oikeus. Sinun äänelläsi.

Pysäytetään ilmastonmuutos. 
Suojellaan arvokas luonto.

•	Asetetaan tiukat tavoitteet päästövähennyksille, 
uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuudelle. 
Helsinki leikkaa ilmastopäästönsä nollaan vuoteen 
2050 mennessä.

•	 Toteutetaan kotimaisen uusiutuvan energian  
 vallankumous ja tehdään Suomesta ensimmäi-  
 nen kivihiilestä luopuva maa. 

•	Etelä-Suomen metsistä suojellaan 10 prosenttia. 
Pidetään huolta kaupunkimetsistä. Kaikista luonto-
tyypeistä suojellaan 10 prosenttia.

•	Liikenteessä etusijalla ovat kävely, pyöräily ja jouk-
koliikenne. Rakennetaan raidejokeri ja Pisararata 
sekä otetaan käyttöön ruuhkamaksut Helsingissä.

•	Otetaan askelia kohti kiertotaloutta parantamalla 
energiatehokkuutta sekä tukemalla ekologisiin 
energia- ja lämmitysmuotoihin siirtymistä ja suljet-
tua ravinnekiertoa. Vähennetään ruoantuotannon 
ympäristökuormitusta ja lisätään kaupunkiviljelyä.

•	Vähennetään eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja 
kulutusta sekä parannetaan tuotantoeläinten oloja. 
Turkistarhauksesta luovutaan.

Luodaan lisää työpaikkoja. 
Poistetaan köyhyys.

•	 Talous tulee aina sovittaa ympäristön asettamiin  
 rajoihin. 

•	Talouspolitiikan tavoitteena on köyhyyden vähentä-
minen ja heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoin-
nin turvaaminen.

•	Painotetaan kulutuksen ja ympäristöhaittojen vero-
tusta progressio säilyttäen. Ympäristölle haitallisten 
tukien karsimista jatketaan. 

•	Otetaan käyttöön kaikille täysi-ikäisille maksettava  
 perustulo.  Se torjuu syrjäytymistä ja vähentää 
köyhyyttä, ja tekee työnteosta aina kannattavaa. 
Helsinki vaatii pääsyä työllisyyden hoidon ja perus-
tulomallin kokeilukunnaksi.

PERUSTULO



•	Edistetään työelämässä jaksamista ja työn tasaisem-
paa jakautumista myös osatyökykyisille.

•	Helpotetaan ensimmäisen työntekijän palkkaamis-
ta sekä uuden yrityksen perustamista tarjoamalla 
siihen liittyvät palvelut yhdeltä luukulta.

•	Luodaan uusia työpaikkoja ympäristöystävällisille 
kasvualoille. Tehdään Helsingistä kansainvälinen 
cleantech-kaupunki, joka näyttää suuntaa Suomen 
kestävälle nousulle.

Kavennetaan terveyseroja. 
Helpotetaan avun saamista.

•	Kavennetaan terveyseroja ja panostetaan varhai-
seen tukeen, terveyden ylläpitämiseen ja ongelmien 
ennaltaehkäisyyn. Se on kaikille edullisempaa kuin 
tulipalojen sammuttaminen.

•	Taataan tasa-arvoinen terveydenhuolto kaikille to-
teuttamalla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus.

•	Estetään pääkaupunkiseudun asuinalueiden eriar-
voistuminen kaavoituksella ja takaamalla laaduk-
kaat palvelut kaikkialla.

•	Sosiaali- ja terveyspalveluiden on oltava kaiken 
ikäisten helposti käytettävissä. Tuodaan palvelut 
samojen kattojen alle ja lähelle asukkaita perhekes-
kusten tapaan.

•	Huumausainepolitiikassa siirrytään rangaistuksista 
kohti haittojen vähentämistä.

•	Taataan laadukkaat mielenterveyspalvelut erityises-
ti lapsille ja nuorille. Parannetaan oppilas huoltoa.

•	Lisätään kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen raken-
tamista ja opiskelija-asuntotuotantoa. Helsingissä 
sitoudutaan korkeaan vuokra-asuntojen tuotantota-
voitteeseen.

•	Parannetaan yksin asuvien asemaa pienten ja 
kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa tukemalla. 
Yhdenvertaistetaan lainsäädäntöä, joka nykyisellään 
kohtelee yksin asuvia epätasa-arvoisesti yhdessä 
asuviin verrattuna.

•	 Panostetaan nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.   
Luovutaan alle 25-vuotiaiden yhteishakuvelvoittee-
seen liittyvästä toimeentulotuen ja työttömyystur-
van leikkurista.

Koulutus on maksutonta. 
Kaikilla lapsilla on oikeus 

julkiseen päivähoitoon.

•	 Varmistetaan maksuton, laadukas ja tasa-  
 arvoinen koulutus kaikilla koulutusasteilla.  

•	Taataan kaikille peruskoulusta valmistuville toisen 
asteen koulutuspaikka.

•	 Turvataan subjektiivinen päivähoito-oikeus   ja 
pidetään kiinni maksujen porrastuksesta tulojen 
mukaan.

•	Suunnataan tukea kouluihin, joissa on paljon 
erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita. Estetään 
koulujen eriarvoistuminen.

•	Yhteiskunnan tarjoamat kulttuuripalvelut kuuluvat 
laaja-alaiseen sivistykseen. Ne tukevat sivistys- ja 
kulttuurikentän moninaisuutta ja kaikkien pääsyä 
kulttuuriin. Helsinkiin rakennetaan keskustakirjasto.

Kaikki ihmiset ovat 
tasa-arvoisia.

•	 Kaikkia parisuhde- ja perhemuotoja on kohdeltava  
 yhdenvertaisesti.  Päivitetään isyys-, äitiys- ja 
translait takaamaan ihmisoikeudet.

•	 Tasataan vanhemmuuden kustannukset ja otetaan  
 käyttöön vanhempainvapaiden 6+6+6-malli.  Kehi-
tetään joustavaa hoitorahaa työn ja perheen yhteen-
sovittamiseksi. Poistetaan lainsäädännöstä esteitä 
tasa-arvoiselle vuorovanhemmuudelle.

•	Syrjintään puututaan kaikilla elämänalueilla. En-
nakkoluulot eivät saa olla työllistymisen esteenä. 
Laajennetaan anonyymin työnhaun käyttöä rekry-
toinneissa.

•	Edistetään avointa maahanmuuttopolitiikkaa, panos-
tetaan kotouttamispalveluihin ja kotimaisten kielten 
opetukseen. Huolehditaan maahanmuuttajalasten 
oikeudesta myös oman äidinkielen oppimiseen.

•	Ratifioidaan saamelaisten oikeudet turvaava ILO:n 
alkuperäiskansasopimus.

ANTIRASISMI

ESTEETÖN 
SUOMI



Päätöksenteko on avointa 
ja vaikuttaminen helppoa.

•	Lasketaan äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ikära-
ja kaikissa vaaleissa 16 vuoteen.

•	Avataan verovaroin tuotetut tilastotiedot, tutkimuk-
set ja ohjelmistot vapaaseen käyttöön avoimella li-
senssillä. Julkistetaan kaikki päätösasiakirjat vireille 
tulostaan saakka.

•	Perustetaan vahva, vaaleilla valittu metropolihallin-
to. Pääkaupunkiseudun maankäytöstä, asuntopolitii-
kasta, liikenteestä ja sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tuottamisesta päätetään yhteisesti.

•	 Helpotetaan osallistumista paikalliseen päätöksen-   
 tekoon  lisäämällä suoraa demokratiaa ja kansan-
äänestyksiä. 

Suomi kantaa vastuunsa 
myös maailmalla.

•	 Suomi pitää kiinni kansainvälisistä sitoumuksis-  
 taan ja käyttää vähintään 0,7 % bruttokansan-  
 tulostaan kehitysyhteistyöhön.  

•	Suomi edistää rohkeasti demokratian ja ihmisoi-
keuksien toteutumista sekä köyhyyden ja eriarvoi-
suuden vähentämistä myös kansainvälisesti.

•	Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu vaatii glo-
baaleja tekoja. Suomi ajaa EU:ssa ilmastotieteen 
vaatimia sitovia tavoitteita päästövähennyksille, 
energiatehokkuudelle ja uusiutuvalle energialle.

•	Pakolaiskiintiö nostetaan 2000:een. Otetaan käyt-
töön humanitaarinen viisumi pakolaisten perheen-
yhdistämistä helpottamaan.

•	Puolustusyhteistyötä muiden Pohjoismaiden ja 
EU-maiden kanssa kehitetään. Nähdään muidenkin 
kuin sotilaallisten uhkien merkitys turvallisuus-
politiikassa.NYT JOS 

KOSKAAN


