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KESKI-SUOMEN PIRAATIT
JYVÄSKYLÄN KUNTAVAALIOHJELMA 2017
Johdanto
Ohjelma perustuu Piraattipuolueen valtakunnalliseen vaaliohjelmaan:
http://arkisto.piraattipuolue.fi/asiakirjat/vaaliohjelma_kuntavaalit_2017.pdf

Yhdessä tehty kunta
Yhdessä tehty on avointa hallintoa
● Kaupunginvaltuuston lisäksi kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoukset pitää
avata verkkoon. Lautakunnilla on paljon valtaa Jyväskylässä, joten myös heidän
päätöksentekoaan pitää päästä seuraamaan.
● Tarvitsemme todellista tiedon avaamista. Pelkät PDF-asiakirjat eivät riitä, vaan
avoimen tiedon tulee olla rakenteeltaan koneluettavaa.
● Yhtiöiden, joista kaupunkikonserni omistaa yli 50 %, yhtiöjärjestykseen tulee lisätä
pykälä, jonka mukaan niiden toiminnassa noudatetaan julkisuuslakia.
● Kaiken julkisen ja julkisomisteisen toiminnan tulee olla lähtökohtaisesti avointa.
Salassapito pitää joka kerta perustella erikseen.
● Kaupunkilaisille on avattava palvelujen todelliset hinnat. Laskuilla ja kuiteilla on
paljastettava, kuinka paljon kaupunki maksaa palvelusta.

Yhdessä tehty on hajautettua valtaa
● Jyväskylässä on olemassa jo malleja ja esimerkkejä siitä, miten lähidemokratiaa ja
alueellista aktiivisuutta voi toteuttaa joko kaupungin tai paikallisten yhteisöjen
johdolla (esim. Kaupungin Kangas, Hyvinvointia Huhtasuolle, Keltinmäen keidas).
● Osallistavaa budjetointia kokeillaan kaupungissa ohjatusti asukasyhdistysten ja
kylätoimikuntien avulla. Tätä kautta annetaan paikallisille ihmisille mahdollisuudet
vaikuttaa lähipalvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen sekä kaupungin omistuksiin
alueella.

Yhdessä tehty on yhteistyötä
● Palvelualoite on otettava käyttöön kaupungin koko organisaatiossa.
● Kansalaisraateja ja -kyselyjä on käytettävä johdonmukaisesti päätöksenteon apuna.

Palveleva kunta
Palveleva on joustoa ja saavutettavuutta
● Jyväskylän tulee noudattaa palveluntuotannossaan lakia. Esimerkiksi kuntouttavaa
työtoimintaa ei pidä käyttää työkykyisten ihmisten työllistämiseksi kunnan
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palveluihin.
● Jyväskylässä tulee olla niin hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, että niistä
voidaan ottaa mallia sote-uudistuksessa. Esimerkkinä näistä ovat Palokan
hammashuollon kerralla kuntoon -malli ja Huhtasuon hoitajavetoinen terveysasema.
● Vuoden alusta Jyväskylässä alkanutta avoterveydenhuollon valinnanvapauskokeilua
pitää laajentaa myös muille kaupungin alueille.
● Kirjastojen ja museoiden aukioloaikoja pitää pyrkiä laajentamaan itsepalvelulla.

Palveleva on vapaata tietoa
● Jyväskylän pitää avata tietovarantojaan entistä paremmin ja johdonmukaisemmin
avoimen datan periaatteiden mukaisesti.
● Jyväskylän pitää hakeutua vapaan kielivalinnan kokeilukunnaksi, kun se tulee
mahdolliseksi.
● Kaupungin ja muiden mukana olevien kuntien pitää rahoittaa koulutuskuntayhtymän
lukiokoulutusta valtionosuuksien lisäksi.

Viisaammin rakennettu kunta
Viisaammin rakennettu on monipuolisempi
● Jokin uusi kaupungin kaava-alue pitää rakentaa vapaakaava-alueena. Alueella
kaavamääräykset ovat kevyet, mikä sallii vapaamman rakentamisen muun muassa
talojen kokojen, värien ja muotojen osalta.
● Kaupungin on kerrottava eri tavoista rakentaa ja verkostoiduttava
ryhmärakentamisesta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhdistysten kanssa.

Viisaammin rakennettu on puhtaampaa liikennettä
● Lähijunat on otettava käyttöön Jyväskylän lähiseudulla. Pitkällä tähtäimellä
Jyväskyläänkin sopisi pikaratikka esimerkiksi Palokan ja keskustan välille.
● Bussireitistöä on parannettava niillä alueilla, joilla liikkuminen on tällä hetkellä
vaikeaa, ja luotava kehälinjoja ja syöttöyhteyksiä. Yöbusseja on lisättävä.
● Kaupungin pyöräilynedistämisohjelma on jalkautettava koko kaupungin
organisaatioon.

Viisaammin rakennettu on virkistävä
● Kaupunkirakennetta pitää tiivistää niillä alueilla, missä ihmiset luonnostaan liikkuvat.
Kaupunkitilaa hukataan pysäköintialueisiin etenkin automarkettien läheisyydessä.
Näihin kohteisiin tulee kehittää myös muita palveluja.
● Jyväskylän Energian pitää pyrkiä pois kivihiilen, turpeen ja öljyn käytöstä. Biokaasun
osuutta energiantuotannosta on lisättävä.
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