
Viestintäsuunnittelija, FM, kolumnisti, perheenäiti ja open koulutuksen saanut. Lahden Pelastakaa Lapset 
ry:n hallituksen jäsen ja vanhempainyhdistysaktiivi. Lakritsan ystävä ja yksi Lahti Block Party -
korttelijuhlan järjestäjistä. 
 
Tässä asialistaani: 
1. Koulut ja päiväkodit kuntoon. Terveelliset tilat kaikille. Opetusalan ammattilaisille tarvittavat resurssit 
tehdä työnsä. Tolkuttomista päiväkotijonoista eroon. 
 
2. Lahteen lisää tekemistä ja tapahtumia kaikenikäisille. Ne luovat arjen viihtyisyyttä. Kaupunki 
helpottamaan tapahtumien järjestämistä.  
 
3. Avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja tasa-arvoa kaikkeen päätöksentekoon. Asukkaita tulee kohdella 
tasapuolisesti ja heillä on oikeus tietää, miten muissa vastaavissa tapauksissa on päätetty esimerkiksi 
tukien osalta. 
 
4. Suositaan pienyrittäjiä. Jokainen euro lahtelaisyrittäjille = euroja yhteiseen kassaan asukkaiden 
hyväksi. 
 
5. Unohdetaan jo viherpiipertäjä-sanan käyttö. Ympäristön huomioon ottaminen kuuluu meille kaikille 
ihan siellä arjessa. 

  
Nainen 

Sinä 

Ehdokas 

VAALIT 
 

2. Kuntavaalit ovat yksittäiselle ihmiselle tärkeämmät kuin eduskuntavaalit. 
Samaa mieltä 

 

3. Kuntien johtoon tulisi valita pormestarit suoralla kansanvaalilla. 
Ei samaa eikä eri mieltä. 

 

4. Kunnissa tulisi olla hallitus ja oppositio samaan tapaan kuin valtakunnan tasolla eduskunnassa. 
Eri mieltä 

 
Ehdokkaan kommentit vaaleihin liittyen 
2. Kuntavaalien tulisi merkitä paljon meille kuntalaisille, koska kuntatasolla päätetään, miten kunnalle laissa säädetyt 
tehtävät, kuten terveydenhuolto, perusopetus ja päivähoito käytännössä järjestetään.  
 
3. Kunnat voivat nykyisin valita kahden johtajamallin väliltä. Kunnanjohtaja on kuntaan virkasuhteessa, pormestari 
valitaan vaaleilla ja hänellä on kaksoisrooli: hän toimii kunnankunnanhallituksen alaisuudessa, mutta on samalla myös 
sen puheenjohtaja.  
 
Pormestarimallissa ja nykyisessä Lahden mallissa on kummassakin hyvät ja huonot puolensa. Pormestarimallia 
perustellaan sillä, että se lisää avoimuutta ja vahvistaa poliittista valtaa ja luottamushenkilöiden asemaa. Ja mallin 
vastustajat sanovat ihan päinvastaista: se ei lisäisi valtuuston tai kuntalaisten painoarvoa, vaan lisäisi vallan 
keskittämistä, jos pormestari olisi sekä kaupunginjohtaja että kunnanhallituksen puheenjohtaja. 
 
4. Vastakkainasettelun ajan pitäisi olla ohi. Kun vaalien jälkeen uusi valtuusto on kasassa, sen pitäisi pystyä 
rakentavaan yhteistyöhön, jotta asioita saadaan eteenpäin.  

KUNTANI TALOUS 
 

5. Kuntaliitokset ovat hyvä ratkaisu kuntien taloudelliseen ahdinkoon. 
Eri mieltä 

 

6. Olen valmis kuntaliitokseen/-liitoksiin oman kuntani kohdalla. 
Samaa mieltä 

 

7. On parempi turvata kuntien palvelut verotuloilla kuin keventää kunnallisverotusta. Samaa mieltä 

https://www.facebook.com/HelenaSalakkaLahdesta?ref=hl


 
 

 

8. Kunnallisveroani voidaan korottaa jotta palvelut saadaan hoidetuiksi. 
Samaa mieltä 

 

9. Kunnassani kunnallisvero on liian korkea. 
Samaa mieltä 
 
Ehdokkaan kommentit kunnan taloutta koskien 
5. Tutkimukset ovat osoittaneet, etteivät kuntaliitokset ole tuoneet juuri missään säästöjä, koska kuntapalvelut ovat 
työvoimavaltaisia.  
 
6. Olen kuitenkin valmis kuntaliitokseen, koska sitä kautta on saatu esimerkiksi hallinnollisia säästöjä. Olennaista on 
pitää huoli lähipalveluista ja siitä, että asukkaat kokevat edelleen pystyvänsä vaikuttamaan elämänsä asioihin, jos 
kuntaliitoksia tehdään. 
 
7.-9. Kukaan ei hypi riemusta, jos veroja korotetaan. Tilanne on kuitenkin se, että Lahden velkaantuminen kiihtyy 
lähivuosina. Kaupunkiin rakennetaan uusia koulurakennuksia homerakennusten tilalle jne. Tällaiset investoinnit ovat 
aivan välttämättömiä, että lapset ja aikuiset pääsevät turvallisiin työskentelytiloihin.  
Poikkeusolot vaativat poikkeustoimia. Siksi olisin valmis korottamaan Lahden kunnallisveroa väliaikaisesti. Vero on nyt 
19,5. 

KUNTANI PALVELUT 
 

10. Kunnallani ei ole varaa huolehtia asianmukaisesti iäkkäistä ihmisistä. 
Eri mieltä 

 

11. Kunnassani pitää nykyistä enemmän yksityistää kunnallisia palveluja. 
Sama mieltä 

 

12. Yksityiset terveyspalvelut ovat tasokkaampia kuin kuntani julkiset terveydenhoitopalvelut. 
Ei samaa eikä eri mieltä 

 

13. Palvelujen turvaamiseksi olen valmis palvelumaksujen korottamiseen. 
Samaa mieltä 

 

14. Kannatan kaikille maksutonta kunnallista lasten päivähoitoa tulorajoista riippumatta. 
Eri mieltä 

 

15. Kunnassani on panostettu liikaa urheilu- ja/tai kulttuurirakentamiseen. 
Eri mieltä 

 

16. Kirjastopalvelujen täytyy säilyä maksuttomina. 
Samaa mieltä 

 

17. Koulujen iltapäiväkerhot on tehtävä pakollisiksi ja maksuttomiksi. 
Samaa mieltä 

 

18. Koulujen opetusryhmäkoot tulee rajoittaa alle 30 oppilaaseen. 
Samaa mieltä 

 
Ehdokkaan kommentit kunnan palveluita koskien 
10. Tämä kysymyksenasettelu on hämärä. Kunnalla ei ole varaa tähän tulevaisuudessa vai tähän ei kannata laittaa 
paukkuja? Ikäihmisillä on oltava ehdoton oikeus saada tarvitsemaansa hoitoa ja palveluja. 
 
11. Mielestäni meidän kannattaa kokeilla uusia tapoja hoitaa osa terveyspalveluista. 80 prosenttia suomalaisista asuu 
kunnissa, joissa terveyskeskukseen on kahden viikon jono. Tälle asialle pitää tehdä jotain. Pienet toimijat voivat olla 
yllättävän ketteriä palvelujen tuottajia. Yksityiset palvelujentuottajat ovat saman koulutuksen saaneita ammattilaisia 



kuin julkisellakin puolella. 
 
12. Mielestäni julkisten terveyspalveluiden olisi oltava vähintään yhtä tasokkaita kuin yksityisten. Mielestäni meidän 
pitäisi päästä eipäs-juupas -väittelystä eteenpäin ja tehdä kaikki sen eteen, että ihmiset ylipäänsä saavat hyviä 
terveyspalveluita. Palvelusetelistä on monissa kunnissa hyviä kokemuksia. 
 
13. Lahdessa esimerkiksi terveyskeskuksen lääkärin vastaanottomaksu on 13,80 euroa per käynti. Maksu peritään 
enintään kolme kertaa vuodessa, vaikka palveluja käyttäisi vuoden aikana kymmenenkin kertaa. Mielestäni maksuja 
voidaan korottaa maltillisesti, koska kulutkin nousevat vuosittain.  
 
14. Tämä olisi mahtavaa, mutta epärealistista. Päivähoitopaikan todelliset kustannukset lasta kohden ovat noin 600 - 
1000 euroa kuukaudessa. Kuntien kannattaakin miettiä sitä, miten tukea lasten kotihoitoa.  
 
16. Ilmaiset kirjastopalvelut ovat ihan ykkösjuttu etenkin opiskelijoille ja muille pienituloisille. 
 
17. Eri kuntien lapset ovat todella epätasa-arvoisessa asemassa sen suhteen, miten iltapäivätoimintaan pääsee. Olisi 
tärkeää, että jokainen pieni koululainen pääsisi mukaan toimintaan perheen niin halutessa. 
 
18. Pienemmässä ryhmässä opettajalla on enemmän aikaa oppilasta kohden ja opettajien työmäärä on kohtuullisempi. 
Lisäksi työrauha on parempi. 

KUNTANI ELINYMPÄRISTÖ 
 

19. Kuntani on turvallinen paikka elää. 
Samaa mieltä 

 

20. Kuntani tarjoaa minulle riittävän ammatillisen ja harrastuksellisen kehittymismahdollisuuden. Olen 
tyytyväinen täällä. 
Samaa mieltä 

 

21. Kunnassani on liikaa maahanmuuttajia. 
Eri mieltä 

 

22. Maahanmuuttajia olisi hyvä olla tasaisesti kaikkialla Suomessa. 
Samaa mieltä 

 

23. Ympäristön suojelua koskevia määräyksiä ja tavoitteita on noudatettava kunnan taloudellisesta 
tilanteesta riippumatta. 
Samaa mieltä 

 

24. Olen huolissani lasten koulunkäynnin ja sivistymisen tasosta kunnassani. 
Eri mieltä 

 

25. Opettajien tulisi saada käyttää fyysistä voimaa kurin palauttamiseksi, muutenkin kuin uhkaavissa 
tilanteissa tai oppilaan poistamiseksi luokasta. 
Eri mieltä 

 
Ehdokkaan kommentit kunnan elinympäristöä koskien 
19. Mielestäni Lahti on turvallinen paikka elää, vaikka meillä on sitkeä maine Suomen Chicagona. Se syntyi 1970-
luvulla, jolloin Lahti nousi otsikoihin runsaan rikollisuutensa vuoksi.  
 
20. Lahdessa on erinomainen ammattikorkeakoulu, jonka avoimeen AMKiin kannattaa ehdottomasti tutustua. Moni ei 
vielä tunne sitä. Lisäksi täällä on Lahden yliopistokeskus, Palmenia ja monia muita korkeatasoisia toimijoita. 
 
21. Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittisen ohjelman mukaan Päijät-Hämeessä ulkomaan kansalaisia on kaksi 
prosenttia. Moni maahanmuuttaja tekee pitkää päivää yrittäjänä ja moni haluaisi tehdä töitä, mutta niitä ei irtoa 
heikon kielitaidon vuoksi. Lahden ammattikorkeakouluun tulee vuosittain opiskelemaan lahjakas joukko nuoria 
ulkomailta. Olisi tärkeää saada heidän osaamisensa Lahden käyttöön valmistumisen jälkeenkin. 
 
22. Suomi tarvitsee tulevaisuudessa hyviä ja ahkeria ammattilaisia ympäri Eurooppaa ja kauempaakin. 
 
23. Lahden kaupungin strategiassa 2025 sanotaan, että yhtenä tärkeänä tavoitteena on "ympäristökaupungin 



synnyttäminen. Sen takia näistä arvoista ei saa joustaa. Kunnassa pitäisi pystyä luomaan työpaikkoja niin, että samalla 
otetaan ympäristö huomioon. 
 
24. Suomalaiset opettajat on arvioitu maailman parhaiksi. Lahtelaislapsetkin ovat siis mitä parhaimmissa käsissä. 
 
25. Suomalaisopettajista 71 prosenttia kokee työrauhaongelmien lisääntyneen merkittävästi viime vuosina. Fyysinen 
kuritus ei ole tätä päivää, joten tarvitaan muita lisävaltuuksia puuttua häiriöihin. 

PERUSARVOT 
 

26. Pidän vapaa-aikaa ja perhettä työuraa tärkeämpänä. 
Samaa mieltä 

 

27. Uskon Jumalaan tai korkeampaan voimaan. 
Samaa mieltä 

 

28. Koulujen joulujuhlissa ja päättäjäisissä pitää saada laulaa uskonnollisia lauluja (Enkeli taivaan, 
suvivirsi, jne.) ja esittää uskonnollisia kuvaelmia. 
Samaa mieltä 

 
Ehdokkaan kommentit perusarvoihin liittyen 
Meille ei ollut ollenkaan itsestäänselvää, että voimme saada lapsia. Perhe on meille siksikin ihan ykkösjuttu. Hyvä 
työpaikka ja -yhteisö ovat myös tärkeitä.  
 
Olen entinen seurakuntanuori ja yliopiston käynyt ihminen. En osaa olla uskomatta. 
 
Suvivirsi on osa suomalaista kulttuuriperintöä ja kuuluu kouluihin. Meillä on opettelemista lapsista. He ovat näissä 
asioissa meitä aikuisia paljon suvaitsevampia puolin ja toisin. 

HARRASTUKSET 
 

29. Harrastan liikuntaa 
Samaa mieltä 

 

30. Luen kirjallisuutta 
Samaa mieltä 

 

31. Pelaan tietokone- tai konsolipelejä 
Eri mieltä 

 

32. Viihdyn ulkona ravintoloissa ja baareissa 
Eri mieltä 

 

33. Käyn lavatansseissa 
Eri mieltä 

 

34. Käyn teatterissa 
Samaa mieltä 

 

35. Käyn oopperassa 
Eri mieltä 

 

36. Sosiaalinen media on tärkeä osa elämääni. 
Samaa mieltä 

 
Ehdokkaan kommentit harrastuksiin liittyen 
Perheenäitinä liikunta on jäänyt vähemmälle kuin aikaisemmin elämässä. Harrastan tällä hetkellä työmatkapyöräilyä, 
ennen paljon salibandyä. 
 
Luen säännöllisesti. Tällä hetkellä yöpöydälläni ovat tietokirjat Dialogi paremman työelämän puolesta sekä Mr & Mrs 
Future ja 5 suurta kysymystä.  



 
Lahden kaupunginteatteri ja Teatteri Vanha Juko ovat ihan helmiä. Kävin viimeksi katsomassa Hair-musikaalin. 
 
Olen Facebook-aktiivi ja kuulun mm. Lahti-ryhmään ja Lahden alueen Äidit -ryhmään. 

ARKIARVOT 
 

37. Todellisuuden ja elämän hallinta on nykyisin yhä vaikeampaa. 
Samaa mieltä 

 

38. Holhoaminen on mennyt liian pitkälle. Ihmisten pitää myös kantaa vastuu itsestään. 
Samaa mieltä 

 

39. Uskon ydinperheeseen. 
Ei samaa eikä eri mieltä 

 
Ehdokkaan kommentit arkiarvoihin liittyen 
Maailma on monimutkaistunut, tietoa tulee ovista ja ikkunoista ja valinnanvaraa on enemmän kuin koskaan. Se vaatii 
etenkin nuorilta enemmän elämänhallintataitoja kuin aikaisemmin. 
 
Osa nuorista toivoisi, että joku aikuinen katsoisi edes joskus perään ja "holhoaisi". Osalla on taas opettelemista siihen, 
että aamulla kuuluu herätä ja lähteä kouluun tai töihin.  
 
Tämä Uskon ydinperheeseen -kysymys on oudosti laadittu. Minä uskon monenlaisiin perheisiin.  
Lahdessa on paljon yksinhuoltajia, joille todella nostan hattua. Tärkeintä ei ole aikuisten määrä vaan se, että lapsilla 
on rakastava koti. 

 


