
Heikki Patomäki
	Ikää 48 vuotta, naimisissa, 4 lasta. 
	Valtiotieteiden tohtori ja 

kansainvälisen politiikan professori, 
Helsingin yliopisto. 

	Työskennellyt myös mm. 
Melbournen RMIT-yliopistossa 
tutkimusprofessorina, vieraileva 
professori 2011 Ritsumeikan 
yliopistossa, Kiotossa Japanissa.

P A T O M A K I . f i P A T O M A K I . f i

Heikki Patomäki on aktiivinen osallistuja, 
oli mm. perustamassa Attacia Pariisissa 

1998 ja toiminut Suomen Radikaali
demokraattien ja Attacin johdossa.

HEIKKI 
PATOMÄKI

Heikki Patomäen 
vaaliteemat:
1. Vapaan ja tasa-arvoisen 
koulutuksen ja kriittisen 
järjen puolesta.

2. Kohti uutta 
vasemmistolaisia 
talouspolitiikkaa 
niin Suomessa kuin 
Euroopassa.

3. Tavoitteena globaali 
solidaarisuus.

”Tulevaisuus on vihreän 
globaalin vasemmiston: Ajattele 
solidaarisesti, toimi paikallisesti 

ja maailmanlaajuisesti! ”

P A T O M A K I . f i

	Patomäki puolustaa vapaata 
yliopistoa ja kritisoi uusliberalismia. 

	Vastustaa Suomen liittymistä 
Natoon ja kannattaa kansainvälisiä 
rahoitusmarkkinaveroja. 

	Patomäen visio on rakentaa 
uudenlaisia globaaleja instituutioita. 

	Maailmantaloutta täytyy säädellä 
ja ohjata uusille kestävän ja 
oikeudenmukaisen kehityksen urille.

"Koulussa liian usein vain nopeimmat ja uskaliaimmat 
saavat äänensä kuuluviin. Demokratia ei voi toimia 
samalla periaatteella – kaikille on annettava mahdol-
lisuus kertoa mielipiteensä. Osallistuminen yhteisten 
asioiden hoitoon alkaa koulusta.  Heikki ei tyydy Pisa-
vertailun kehuihin vaan lupaa pysäyttää koulujamme 
uhkaavan eriarvoistumisen. Siksi äänestän Heikkiä!"

Kaisa Eskola, M.A. Politikwissenschaft , 
luokanopettajaopiskelija, kansalaisaktivisti ja äiti

”Heikki Patomäki on pätevä tiedemies, jolla on kykyä 
ajatella itsenäisesti. Hänen asiantuntemustaan niin 
maailmanpolitiikassa kuin talouskysymyksissä on 
helppo ihailla yli puoluerajojen. Eikä Heikki ole lin-
noittautunut norsunluutorniin, vaan on vahvasti ajan 
hermolla.”

Jaakko HämeenAnttila, Helsingin yliopiston   
arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori

”Jos pitäisi nimetä Suomen johtava anti-intellektuelli, 
Heikki Patomäki olisi ehdoton suosikki ykköspaikalle.”

Paavo Lipponen teoksessa Järki voittaa (2008)
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