
Helsingin Uutiset - Helsingin vaalikone
Vastaa ohjeiden mukaan. Voit myös kommentoida vastaustasi.

 Vastauksien muokkaus   Vastauksien esikatselu   Valmis  

Ikä

36-45 vuotta

Asuinpaikka

Pohjois-Helsinki

Sukupuoli

Mies

Ehdokastiedot

Oma vastauksesi

1. Vanhempien pitää maksaa lastensa
päivähoidosta nykyistä enemmän
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1. Vanhempien pitää maksaa lastensa
päivähoidosta nykyistä enemmän:
Nuorilla lapsiperheillä riittää menoja muutenkin.
Päinvastoin lapsiperheitä ja erityisesti
nuorialapsiperheitä tulisi tukea mahdollisimman paljon.

2. Kaupungin on satsattava vanhusten hoitoon
lisää rahaa vaikka veroja korottamalla:
Vanhempi sukupolvi on tehnyt oman elämäntyönsä
rakentaen pohjaa nykyiselle Suomelle ja sen mitä
nykyisellä sukupolvella on. Tämän johdosta en näe
mitään syytä miksi emme voisi arvostaa tätä edellisen
sukupolven työtä, vaikka se hoidettaisiin veroja
korottamalla. Kysymykseni kuuluu: Miten haluaisit
miten sinua kohdeltaisiin kun olet eläkeiässä?

Oma vastauksesi

2. Kaupungin on satsattava vanhusten hoitoon
lisää rahaa vaikka veroja korottamalla

3. Maahanmuuttajien saamien sosiaalitukien
ehdoksi on asetettava pakollinen suomen/ruotsin
kielen opiskelu.:
Maahanmuuttajille tulisi järjestää kielikoulutusta ja
kotouttamiskursseja, jotta he tuntisivat olonsa
tervetulleiksi. Alkuvaiheessa voidaan luonnollisesti
määrittää tiettyjä ehtoja, mutta toimeentulotukeen
sidottu kieliopiskelu ei ainakaan alkuvaiheessa ole
oikea ratkaisu. Näkemykseni perustuu puhtaasti
kansantalouden realiteetteihin ja tietoon siitä, että jo nyt

Oma vastauksesi

3. Maahanmuuttajien saamien sosiaalitukien
ehdoksi on asetettava pakollinen
suomen/ruotsin kielen opiskelu.

2. Kaupungin on satsattava vanhusten hoitoon
lisää rahaa vaikka veroja korottamalla
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kärsimme työvoimapulasta tietyillä aloilla. Suomi
tarvitsee jatkossakin ahkeria ja veronsa maksavia
kansalaisia, rikolliset ja rikoksiin syyllistyneet ovat sitten
oma lukunsa.

4. Olen valmis ottamaan päihdehuollon
kuntoutusyksikön lähinaapurustooni:
Päihdehuollon kuntoutusyksikkö on päihteetön yksikkö,
tällä perusteella häiriökäyttäytymistä ei pitäisi ilmetä.
Mikäli häiriöitä ilmenee, on vastuu kuntoutusyksiköllä.

Oma vastauksesi

4. Olen valmis ottamaan päihdehuollon
kuntoutusyksikön lähinaapurustooni

5. Työttömältä on voitava ottaa pois
toimeentulotuet, mikäli hän kieltäytyy yhteiskunnan
tarjoamasta työ- tai koulutuspaikasta:
Työttömien elämäntilanteet ovat erilaisia, jonka
johdosta tulisi kartoittaa kokonaisuus eikä ryhtyä
toimenpiteisiin, jotka entisestään heikentävät työttömän
ja hänen perheensä tilannetta. On myös mahdollista,
että työttömällä on suunnitelmissa kokonaan uusi
ammattiura, joka myös tulisi huomioida päätöksiä
tehtäessä. Todellinen muutos lähtee yksilöstä itsestään
ei pakolla sanelemalla.

Oma vastauksesi

5. Työttömältä on voitava ottaa pois
toimeentulotuet, mikäli hän kieltäytyy
yhteiskunnan tarjoamasta työ- tai
koulutuspaikasta

4. Olen valmis ottamaan päihdehuollon
kuntoutusyksikön lähinaapurustooni
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6. Joukkoliikenteen on oltava matkustajille ilmaist a
kaupunkien sisällä:
Pilottikokeiluna olisi mielenkiintoista kokeilla minkälaiset
vaikutukset kyseisellä järjestelyllä olisivat
onnettomuuksiin, ilmanlaatuun ja tuottavuuden
kasvuun.

Oma vastauksesi

6. Joukkoliikenteen on oltava matkustajille
ilmaista kaupunkien sisällä

7. Opettajia saa lomauttaa tai irtisanoa, jos kunna n
säästötavoitteet sitä vaativat:
En ymmärrä tätä kysymystä ollenkaan.
Peruspalveluiden tuottamisvastuu on kunnalla.
Sosiaali- , terveydenhuolto ja sivistystoimi ovat alueita,
joihin ei kosketa hyvinvointivaltiossa.

Oma vastauksesi

7. Opettajia saa lomauttaa tai irtisanoa, jos
kunnan säästötavoitteet sitä vaativat

Oma vastauksesi

8. Kaupungin pitää tuottaa terveyspalvelut itse,
eikä ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä
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8. Kaupungin pitää tuottaa terveyspalvelut itse,
eikä ostaa niitä yksityisiltä yrityksiltä:
Palveluiden järjestämisvastuu on kunnalla.
Ostopalveluita voidaan käyttää hätätapauksessa esim.
jonojen purkuun ei pääasiallisena tuottamistapana.

9. Kuntatyöntekijöitä on voitava irtisanoa kuten
yksityisissä yrityksissä:
Kansalaisten yhdenvertaisuuperiaatteen mukaisesti
näin tuleekin tehdä. Mielipiteeseeni vaikuttaa vahvasti
oma pätkätyöuraputkeni valtionhallinnossa. En voi
käsittää millä perusteella motivoituneet, perheelliset ja
ammattitaitoiset määräaikaset työntekijät joutuvat aina
ensimmäisinä leikkurin alle.

Oma vastauksesi

9. Kuntatyöntekijöitä on voitava irtisanoa kuten
yksityisissä yrityksissä

Oma vastauksesi

10. Johtaville kuntapoliitikoille on maksettava
kuukausipalkkaa, jotta he voivat paneutua
nykyistä paremmin päätösten valmisteluun
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yksityisissä yrityksissä

10. Johtaville kuntapoliitikoille on maksettava
kuukausipalkkaa, jotta he voivat paneutua
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10. Johtaville kuntapoliitikoille on maksettava
kuukausipalkkaa, jotta he voivat paneutua nykyistä
paremmin päätösten valmisteluun:
Työsuorite ja siitä maksetaan sovittu palkkio.
Kuntasektori ei tarvitse yhtään enempää
"vapaamatkustajia" vaan ahkeria ja työteliäitä yhteisten
asioiden hoitajia.

11. Kaupungin on järjestettävä majoitus
romanikiertolaisille.:
Romanikiertolaisille voidaan järjestää majoitus, mikäli
he itse kustantavat majoituksensa. Mikäli itse lähtisin
kiertolaiseksi Etelä-Eurooppaan, niin en usko että
minulle järjestettäisiin kylän tai kaupungin puolesta
majoitusta vaan joutuisin sen itse kustantamaan.

Oma vastauksesi

11. Kaupungin on järjestettävä majoitus
romanikiertolaisille.

12. Perhe saa valita lapselleen koulun vapaasti
mistä tahansa Helsingistä, vaikka se johtaisi
koulujen entistä pahempaan eriytymiseen.:
Koulun tulisi määräytyä asuinpaikan mukaan.
Suomessa on yhdenmukainen opettajakoulutus, jonka
johdosta kaikissa kouluissa saa samat tiedot ja taidot
koulusta riippumatta. Erityislukiot ovat asia erikseen.

Oma vastauksesi

12. Perhe saa valita lapselleen koulun vapaasti
mistä tahansa Helsingistä, vaikka se johtaisi
koulujen entistä pahempaan eriytymiseen.

11. Kaupungin on järjestettävä majoitus
romanikiertolaisille.
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Oma vastauksesi

13. Lasten kotihoidon kuntalisää tulee reilusti
korottaa, jotta alle 3-vuotiaita voi halutessaan
hoitaa kotona (nyt tuki iästä riippuen 135-264
e/kk).

14. Maahanmuuttajien määrää on rajoitettava ja
siirrettävä muualle niissä päiväkodeissa ja
kouluissa, joissa heidän määränsä kasvaa yli
kolmannekseen kaikista lapsista:
Mikäli maahanmuuttaja tekee töitä, maksaa veronsa ja
velvoitteensa en näe mitään syytä miksi
maahanmuuttajaa kohdeltaisin erilailla kuin muita
kansalaisia. Rikolliset ja rikoksiin syyllistyneet ovat asia
erikseen.

Oma vastauksesi

14. Maahanmuuttajien määrää on rajoitettava ja
siirrettävä muualle niissä päiväkodeissa ja
kouluissa, joissa heidän määränsä kasvaa yli
kolmannekseen kaikista lapsista

15. Helsinki tarvitsee kansainväliseksi
vetonaulakseen Guggenheim-museon.

13. Lasten kotihoidon kuntalisää tulee reilusti
korottaa, jotta alle 3-vuotiaita voi halutessaan
hoitaa kotona (nyt tuki iästä riippuen 135-264
e/kk).
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15. Helsinki tarvitsee kansainväliseksi
vetonaulakseen Guggenheim-museon.:
Guggenheim-museo on tervetullut lisä Helsingin
museoihin, edellyttäen luonnollisesti, että sen
maksumiehiksi eivät joudu Suomalaiset
veronmaksajat.

Oma vastauksesi

16. On tärkeämpää, että Helsingissä on muutama
iso, hyvin palveleva kirjasto, kuin lukuisia
pienempiä lähikirjastoja.:
Palveluiden, erityisesti kirjastopalveluiden tulisi olla
lähellä kuntalaisia.

Oma vastauksesi

16. On tärkeämpää, että Helsingissä on
muutama iso, hyvin palveleva kirjasto, kuin
lukuisia pienempiä lähikirjastoja.

Oma vastauksesi

17. On tärkeämpää, että Helsingissä on
muutama laajan palvelun terveysasema kuin
useita pieniä terveysasemia.

16. On tärkeämpää, että Helsingissä on muutama
iso, hyvin palveleva kirjasto, kuin lukuisia
pienempiä lähikirjastoja.

17. On tärkeämpää, että Helsingissä on muutama
laajan palvelun terveysasema kuin useita pieniä
terveysasemia.
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17. On tärkeämpää, että Helsingissä on muutama
laajan palvelun terveysasema kuin useita pieniä
terveysasemia.:
Terveyspalveluiden tulisi sijaita kohtuullisen matkan
päässä asiakkaistaan.

18. Uusille asuinalueille tulevaa asuntokantaa
pitää suunnitella niin, että aiempaa suurempi osa
on kaupungin vuokra-asuntoja.:
Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa tulisi
lisätä.

Oma vastauksesi

18. Uusille asuinalueille tulevaa asuntokantaa
pitää suunnitella niin, että aiempaa suurempi
osa on kaupungin vuokra-asuntoja.

19. Yksityisautoilua tulee hillitä nostamalla reilu sti
pysäköintimaksuja ja parkkisakkoja.:
Yksityisautoilun hillitsemiseen on muitakin keinoja kuin
pysäköintimaksut ja parkkisakot.

Oma vastauksesi

19. Yksityisautoilua tulee hillitä nostamalla
reilusti pysäköintimaksuja ja parkkisakkoja.
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20. Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vanta ja Sipoo on
liitettävä yhdeksi kaupungiksi, jotta seutua
voidaan kehittää kokonaisuutena.:
Suuruuden ekonomia ei toimi välttämättä kovin hyvin
kuntasektorilla ja erityisesti suurten toimijoiden kesken.
Pitäis miettiä muita yhteistyömuotoja.

Oma vastauksesi
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