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STTK:n kommentteja aloitteisiin Vihreiden puoluekokoukselle 2021 
 
Kävimme läpi Vihreiden puoluekokouksen 19 aloitetta ja kommentoimme kolmea aloitetta. 
Aloitteissa oli paljon mielenkiintoisia avauksia. 
 
Haluamme keskustelevana keskusjärjestönä osallistua ulkopuolisina siihen yhteiskunnalliseen 
keskusteluun, jota puoluekokouksissa käydään. Puolueet, kuten ammattiyhdistysliikekin, ovat 
keskeinen osa demokratiaa. Tarvitsemme avointa vuoropuhelua Suomen ja Euroopan suunnasta.  
 
Toivotamme antoisia keskusteluja ja hyviä päätöksiä tänä poikkeuksellisena aikana. Toivottavasti 
kommenttimme herättävät ajatuksia ja keskustelua myös puoluekokouksen jälkeenkin kanssamme! 
 
5. Ikäsyrjinnälle ehdoton EI!  
 
Ikävihreät ry ja Helsingin seudun ikävihreät ry esittävät, että Vihreiden kaikissa ohjelmissa on 
todettava ehdoton ei ikäsyrjinnälle. 
 
STTK: STTK vastustaa kaikkea syrjintää, ketään ei saa syrjiä millään perusteella työelämässä tai 
milläkään muulla elämän alueella. Tämän on toteuduttava sekä lainsäädännössä että myös 
käytännössä 
Aloitteessa on viitattu ikäsyrjinnän olevan perustuslain vastaista ja näin onkin. Muistutamme, että 
perustuslain lisäksi ikä on kielletty syrjintäperuste myös yhdenvertaisuuslaissa. Ikäsyrjinnän 
kohdalla on myös aina muistettava, että se koskee mitä tahansa ikää: syrjintä minkä tahansa iän 
perusteella on kiellettyä. Tämä aloite ja sen tavoite parantaa ikäihmisten asemaa on kuitenkin 
kannatettava. 
Työpaikkojen tulisi paremmin hyödyntää yhdenvertaisuussuunnitelmia ja kirjata niihin konkreettisia 
keinoja ja menettelytapoja, joilla kaikkea syrjintää, myös ikäsyrjintää, ennalta estetään ja 
syrjimättömyyttä edistetään aktiivisesti. 
 
 
9. Veikkauksen tuottojen tulouttaminen valtion yleiseen budjettiin 
 
Useat henkilöjäsenet esittävät, että valtion rahapeliyhtiön Veikkauksen kaikki tuotot tulee maksaa 
suoraan valtion budjettiin ilman korvamerkintää sen edunsaajille. 
 
STTK: STTK pitäisi hyvänä, että rahapelituotot siirretään valtion yleiskatteellisiksi tuloiksi ja 
nykyiset edunsaajat siirretään kehysmenettelyn piiriin. On kuitenkin huomioitava 
uudistusta tehdessä, että rahapelituotoista riippuvaiset toimijat eivät pysy staattisena ja 
koko ajan syntyy uusia toimijoita. Historiassa rahapelituotoilla on rahoitettu uusia, 
uudistuvia ja kehittäviä toimijoita. Valmistelussa tulee selvittää, miten uusien toimijoiden 
rahoitus voidaan järjestää. 
 
 
12. Tavoite kiertotaloutta ja kestävyysmuutosta kansallisella tasolla vauhdittavasta 
taloudellisesta kannustinjärjestelmästä sisällytetään osaksi puolueen poliittista 
tavoiteohjelmaa 
 
Henkilöjäsenet esittävät Vihreiden sisällyttävän poliittisen tavoiteohjelmaansa taloudellisen 
kannustinjärjestelmän, joka vauhdittaisi kestävää siirtymää. 
 
STTK: Kiertotalouden ratkaisuilla on mahdollista vähentää ilmastopäästöjä, edistää 
luonnonvarojen käytön kestävyyttä, lisätä ihmisten hyvinvointia, sekä edesauttaa yhteiskunnan 
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uudistumista ja näin myös kilpailukykyä. Kiertotaloudella vahvistetaan uusien työpaikkojen ja 
elinkeinojen syntymistä, sekä vanhojen uudistamista. Tämä edellyttää kuitenkin, että myös 
kansalaisille tarjotaan uusia mahdollisuuksia. Reilun siirtymän varmistaminen ihmisille merkitsee 
työllistymistä uusille aloille tai tehtäviin ja uusia osaamiseen väyliä työssä oleville. 

 
STTK kannattaa kiertotaloutta edistäviä toimia, erityisesti kiertotalouteen siirtyviä tehtäviä ja 
syntyviä uusia hyviä työpaikkoja, sekä näissä työpaikoissa työskentelevien jatkuvaa osaamisen 
päivitystä.  

Valtion rooli on tärkeä sekä kiertotalouden lainsäädännön varmistajana, että kannustimien 
rakentajana. Hyviä julkisen vallan vipuja ovat muun muassa rakennusmääräykset, julkiset 
hankinnat, infrahankkeet, ympäristö- ja energiaverotus, sekä innovaatiopolitiikan ohjaus. Julkisen 
vallan tehtävänä on luoda edellytykset kiertotaloudelle, varmistaa toiminnan kestävyys myös 
sosiaalisesti, valvoa sääntöjen noudattamista ja suosia luonnonvarojen säästämistä ja kierrätystä 
erityisesti omissa hankinnoissaan.  

Yksilön kannalta tämä merkitsee sitä, että kiertotalouden valinnat on helppo tehdä, kuluttaja saa 
riittävästi tuoteinformaatiota ja tuotteiden hiilijalanjälki on esitetty selkeästi. Kestävien valintojen 
suosiminen ei onnistu, jos sitä edistävät hallinnolliset, lainsäädännölliset ja esimerkiksi erilaisiin 
sertifikaatteihin liittyvät asiat eivät ole kunnossa. Kansalaiset ovat halukkaita muuttamaan 
elämäntapojaan ja kuluttamista kestävimmiksi, mikäli vastuullisia vaihtoehtoja on tarjolla helposti ja 
ne ovat luotettavia. Vihreä luottokortti voisi olla yksi kannustinelementti, mutta sen vaikutus 
yksistään ei ole kustannustehokas tai merkittävä.   
 
Kiertotalouden strategisen ohjelman toimeenpanoon tulee varata vähintään 60 miljoonaa 
euroa. STTK kannattaa kansallisen kiertotalousohjelman ehdotusta sisällyttää kiertotalouden 
opintoja eri koulutusasteiden, myös aikuiskoulutuksen, opetussuunnitelmiin, opintokokonaisuuksiin 
ja tutkintojen perusteisiin. STTK tukee ohjelmassa ehdotettua Kiertotalouden osaamiskeskuksen 
perustamista Suomeen. 
 
Lisätietoja: 
Elena Gorschkow, yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö 
elena.gorschkow@sttk.fi, 044 743 1725 
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