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Eduskuntavaaleissa on tärkeimmäksi yksittäiseksi teemaksi on nos-
tettava koulutus. Koulutuspolitiikan suunta on konkreettisesti kään-
nettävä, ei vain vaalipuheissa, sillä kasvatuksen, koulutuksen ja tut-
kimuksen avulla lopulta ratkaistaan maamme tulevaisuus.  Suomi 
voi menestyä vain korkealla osaamisella ja ahkeralla työnteolla. Työn 
hinnalla emme pysty kilpailemaan ja työpaikat, jossa koulutusta ei 
tarvita vähenevät nopeasti. Osaavalla työvoimalla ja kilpailukykyisil-
lä tuotteilla yrityksiin syntyy kasvua ja uusia työpaikkoja. Verotulot li-
sääntyvät ja työttömyysmenot vähenevät miljardin per laskenut työt-
tömyysprosentti.

Sivistysvaltio pitää huolta nuorimmista, heikoimmista ja vanhim-
mistaan. Varhaiskasvatuksen, vammaispalveluiden ja vanhustenhoi-
don ongelmat on korjattava. Huoltosuhteemme on heikentynyt, vä-
estö ikääntyy ja syntyvyys on ennätysalhainen. Kasvavan ikäihmisten 
joukon palvelutason parantaminen vaatii yhä enemmän rahaa. Voi-
daksemme turvata laadukkaat hyvinvointipalvelut on Suomen työlli-
syysastetta nostettava merkittävästi nykyisestä. Se ei onnistu ilman 
Vihreiden esittämiä investointeja koulutukseen ja tutkimukseen.

Koulutusinvestoinnit ovat parasta työllisyyspolitiikkaa. Joka ikä-
luokasta lähes 9000 nuorta jää ilman toisen asteen tutkintoa. Ilman 
tutkintoa yksilön työllistymismahdollisuudet ovat maassamme poik-
keuksellisen kehnot. Tulevaisuudessa sellaisia työpaikkoja, missä voi 
työskennellä peruskoulupohjalta ei kerta kaikkiaan ole tarjolla. Perus-
koulun päättäneistä vuosittain vajaat 7000 ei omaa riittäviä äidinkie-
len taitoja, jotta pystyisi hakemaan jatkokoulutukseen tai töihin. Suo-
messa on jo yli 60 000 nuoren joukko, joka ei ole koulussa, töissä tai 
niihin hakemassa. Jokainen syrjäytynyt on inhimillinen tragedia. Yh-
den syrjäytyneen hinnaksi yhteiskunnalle on elinaikanaan arvioitu 
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miljoona euroa. Tuon 60 000 nuoren joukon arvioidaan siis maksavan 
Suomelle 60 miljardia! Vertailulukuna voi käyttää päättyvällä hallitus-
kaudella tehtyjä yhden miljardin koulutusleikkauksia. Ongelmien en-
naltaehkäisy on aina halvempaa ja inhimillisempää kuin niiden kor-
jaaminen.

Vastuullinen taloudenpito turvaa laadukkaat palvelut: Tulevalla 
hallituskaudella on uskallettava leikata miljardi euroa ympäristöl-
le haitallisista ja tehottomiksi todetuista yritystuista. Vastaava raha 
tulee investoida kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen. Samal-
la koko yritystukijärjestelmä pitää vihdoin uudistaa ympäristöystäväl-
lisiin innovaatioihin kannustaviksi, jolloin tukien avulla luodaan uut-
ta kasvua ja työpaikkoja.

Kasvatukseen, koulutukseen, tutkimukseen ja opettajien täydennys-
koulutukseen investoiminen on paras keino vastata myös ilmaston-
muutoksen haasteeseen. Tarvitsemme uusia ympäristöystävällisiä 
teknologioita ja innovaatioita, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan 
pysäytettyä. Puhtaille teknologioille löytyy jo nyt satojen miljardien 
markkinat ympäri maailmaa. Koulutusvierailullani Kiinassa minulle 
kerrottiin nykymenolla puhtaan veden loppuvan siellä 9 vuodessa.

Arvoisa äänestäjä, koulutus ratkaisee hyvinvointivaltion tulevai-
suuden.

Nöyrästi pyydän luottamustasi eduskuntavaaleissa,

, Vihreät
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Painotuote

• 42v.
• Naimisissa, kahden lapsen isä
• Luokanopettaja, kasvatustieteiden 

maisteri
• OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja
• JUKO:n pääluottamusmies, Kangasalan 

kaupunki
• Tampereen kaupunginvaltuutettu (Vihr.)
• Tampereen sivistys- ja 

kulttuurilautakunnan vpj.
• Pirkanmaan maakuntahallituksen 

varajäsen
• Pesäpallon juniorivalmentaja
• Manse PP:n edustusjoukkueiden 

puheenjohtaja
• Muusikko, julkaissut mm. kolme omaa 

pitkäsoittoa

MATTI HELIMO

Lue näkemyksiäni erilaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin internetin vaalikoneista. Etsi minut ehdokkaana ja varaa aikaa 
tutustua avoimiin vastauksiini. Lukemalla perusteluni saat paljon paremman kuvan ajatuksistani ja arvoistani. Usein vaali-
konekysymykset ovat yksinkertaistavia tai kysymyksen voi ymmärtää eri tavoin. 
Jos haluat keskustella lisää, niin ota rohkeasti Matti Helimo poliitikko –Facebook sivun kautta minuun yhteyttä

Sisäilmaongelmiin on puututtava viipymättä ja luotava kansallinen ohjelma terveiden julkisten tilojen saamiseksi.
Lasten ja nuorten liikuntaa on tuettava, koska se edistää terveyttä ja ennaltaehkäisee ongelmia.
Kulttuuri luo sisältöä elämään, vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiin ja kiinnittää yhteiskuntaan.
Sivistys on avain hyvään elämään. Sivistyksen merkitys on yhteiskunnassa suurempi kuin koskaan. 
Luontoa pitää suojella ja maapallo säilyttää elinkelpoisena lastemme lasten lapsille

mattihelimopoliitikko mattihelimo@www.helimo.fi
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