Arvoisa vappua juhliva väki!
Vappu on ollut kautta historian työn ja opiskelijoiden juhla. Ajan saatossa vapusta on
muodostunut entistä enemmän koko kansan juhla, mutta sen perimmäinen sanoma
– työn, työntekijöiden oikeuksien ja opiskelijoiden juhlana ei ole hälventynyt.
Tänä päivänä vapun sanoma - osaaminen, koulutus ja työelämämuutokset ovat
entistäkin tärkeämpiä hyvinvointivaltiomme säilymisen kannalta.
Vaikka juhlistammekin vappua iloisesti ja jopa riehakkaasti, vapun taustalla on
todellinen yhteiskunnallinen tulevaisuuteen sisältyvä suuri haaste.
Maailma muuttuu, - työelämässä tapahtuu isoja murroksia. On arvioitu, että
Suomesta häviää jopa 36% nykyisistä ammateista seuraavan kahdenkymmenen
vuoden aikana, - samalla syntyy suuri joukko uutta työtä ja uutta osaamisen
tarvetta.
Tämä iso työelämä murros tulee haastamaan koko meidän yhteiskuntamme,
koulutusjärjestelmämme, osaamistarpeemme, sosiaaliturvajärjestelmämme sekä
työelämämme.
Tästä syystä näin vappuna – opiskelijoiden viesti, jossa he vaativat panostuksia
osaamiseen ja koulutukseen on erittäin ajankohtainen tulevaisuuden kannalta.
Olemme juuri käyneet eduskuntavaalit. Kansalaiset ovat ilmaisseet tahtonsa.
Halutaan muutosta aikaisempaan hallituksen politiikkaan.
Kansanlaiset vaativat, että ihmisiä on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja tasaarvoisesti.
Halutaan panostuksia ihmisten hyvinvointiin, ennen kaikkea vanhusten hoivaan ja
palveluihin, perusterveydenhuoltoon, varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.
Työelämän pelisääntöihin vaaditaan oikeudenmukaisuutta ja aktiivimalli on
purettava. Ilmastomuutoksen haasteet on otettava vakavasti ja niihin halutaan
konkreettisia päätöksiä.
Tulevan toukokuun aikana muodostettavan uuden hallituksen on otettava vakavasti
kansalaisten tahtotila.
Me sosiaalidemokraatit haluamme tarjota muutoksen, joka katsoo turvallisesti ja
tavoitteellisesti tulevaisuuteen. Jotta voimme rakentaa pitkällä tähtäimellä
tulevaisuutta, perusrakenteiden on oltava kunnossa.

Meidän on edelleen parannettava työllisyyttä.
Me sosiaalidemokraatit haluamme ottaa tulevaisuuden työelämän- ja koulutuksen
muutokset ja siihen liittyvät panostustarpeet tosissaan.
Jotta me pystymme vastaamaan tulevaisuuden työelämä murrokseen
varhaiskasvatuksen ja koulutuksen on oltava tulevaisuuden panostusten keskiössä.
Me haluamme, että jokainen lapsi saa syntymästään alkaen tasa-arvoisen oikeuden
varhaiskasvatukseen ja varhaiskasvatukseen myös panostetaan eikä se ole säästön
kohde kuten viime vuosina on ollut.
Näin on oltava myös koulutuksessa. Suomalainen koulutusjärjestelmä ei enää turvaa
kaikille mahdollisuutta oppia ja opiskella. Tästä syystä opetukseen ja koulutukseen
panostaminen ja toisen asteen maksuttomuus tulee olla seuraavan hallituksen
ohjelmassa.
Kansalaisten hyvinvointi ja terveys ei saa olla kauppatavaraa. Tästä syystä tulevassa
hallituksessa valtion ja julkisen sektorin on otettava suurempaa vastuuta ja roolia
sosiaali-ja terveyspalveluissa, jossa kiireettömän hoidon hoitotakuu ja vanhusten
palveluiden laadun parantaminen ovat keskiöissä.
Näiden lisäksi ilmastomuutokselle on tehtävä selkeät tavoitteet, joihin sitoudutaan
yli hallituskausien.
Vain näin voimme mahdollistaa kestävän ja hallitun tulevaisuuden. Vain näin
voimme edelleen turvata suomalaisen hyvinvointivaltion.
Arvoisa vappuväki
Me sosiaalidemokraatit olemme halunneet tarjota kansalaisille selkeän tiekartan,
kuinka edetään 2030-luvulle. Ensimmäiset askeleet otetaan yhteistyössä muiden
hallituspuolueiden kanssa tällä hallituskaudella.
Näin me haluamme myös täällä Lappeenrannassa. Me haluamme rakentaa
tulevaisuutta yhdessä. Me haluamme myös nuoret ja tulevaisuuden rakentajat
mukaan yhteiseen tekemiseen. Yhdessä katsomme tulevaisuuteen, yhdessä teemme
maailmasta ja Suomesta entistäkin paremman.
Saanko pyytää lavalle tulevaisuuden tekijän ja jo tämän päivän vahvan nuoriso
vaikuttajan nuorisovaltuuston puheenjohtajan Tiia Lohen.
Ole hyvä Tiia!

