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Jyväskylän piraattien kunnallisvaaliohjelma
Puolueen valtakunnallinen vaaliohjelma on saatavilla osoitteesta
http://www.piraattipuolue.fi/images/kuntavaaliohjelma.pdf
Tuemme Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan
yhteistä kuntapoliittista ohjelmaa.
Avoimuus, oikeusturva ja demokratia
Piraattipuolue haluaa edistää päätöksenteossa ja kunnallisessa vaikuttamissa avoimuutta ja
osallistumismahdollisuuksia.
Kuntien päätöksenteosta on saatava helposti tietoa jo valmisteluvaiheessa ja päätöksistä ja toiminnasta
on tiedotettava tehokkaasti.
Myös kunnan työntekijöillä ja koulujen oppilailla on oikeus yksityisyyden suojaan ja
viestintäsalaisuuteen.
Verorahoilla tuotettu informaatio tulee olla vapaasti saatavilla helposti käsiteltävissä muodoissa.
Kaupungin omistamien yritysten päätöksenteon tulee olla mahdollisimman avointa ja demokraattista.
Palvelut
Kuntaliitoksissa on tärkeämpää taata asukkaille laadukkaat peruspalvelut ja demokraattiset
vaikuttamismahdollisuudet kuin kilpailla kunnan nimestä. Kuntalaisten tulee voida äänestää
kuntaliitoksista ja muista perustavanlaatuisista muutoksista. Eri vaihtoehtojen vaikutuksista kuntalaisten
elämään on tuotava riittävästi ja tasapuolisesti tietoa äänestämisen tueksi.
Monopoliasemasta kilpaileminen on huonompi ratkaisu kuin vapaa kilpailu markkinoilla tai suora
kunnallinen omistus. Esimerkiksi linja-autoliikennettä voisi harjoittaa useampi yritys matkustajien
kannalta järkevillä reiteillä kunnallisen viranomaisen valvomana.
Pidämme koulujärjestelmän rahoitusta kunnan budjetin tärkeimpänä osana, josta tulisi leikata vasta, kun
muita vaihtoehtoja ei ole jäljellä. Terveyspalveluissa tärkeintä on saada hoitotakuu toteutumaan. Jonot
pikaisesti poistamalla säästetään sakkomaksuissa. Toimivat mielenterveyspalvelut ja sairauksien
ennaltaehkäisy tarjoamalla matalan kynnyksen liikunta- kulttuuri- ja harrastepalveluita säästävät
terveysmenoissa.
Liikunta-, harrastus- ja kulttuuripalveluissa tulee keskittyä tarjoamaan ympäri kaupunkia matalan
kynnyksen tiloja, jotka soveltuvat monipuolisesti erilaisen toiminnan järjestämiseen. Ruohonjuuritason
toiminta palvelee asukkaita paremmin ja maksaa vähemmän kuin suuret keskitetyt ratkaisut.
Kaupunkirakenne
Asuminen ja kaavoitus
Haluamme edistää opiskelijoille sopivien asuntojen, erityisesti yksiöiden ja perheasuntojen, rakentamista.
Kaavoituksessa on tarpeen poistaa hyödyttömiä rajoituksia; esimerkiksi päätökset pysäköintipaikkojen
määrästä tulee jättää rakennuttajalle itselleen.
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Huonokuntoisten rakennusten purkamisen esteitä tulee vähentää merkittävästi. Vaikka rakennus olisikin
kulttuurihistoriallisesti arvokas, suojellusta ongelmarakennuksesta voi muotoutua omistajalleen valtava
taloudellinen ja käytännöllinen haaste. Suojelupäätöksen tekijä pitää velvoittaa ostamaan suojeltava
kohde rakennuksen arvon mukaiseen kauppahintaan ja kantamaan siitä seuraavat riskit ja kustannukset.
Kevyt liikenne
Haluamme nostaa kevyen liikenteen kulkutapaosuutta parantamalla pyöräilyn houkuttelevuutta. Tämän
suhteen yhdymme Jyväskylän pyöräilyseuran lausuntoihin aiheesta.
Julkinen liikenne
Olemme kiinnostuineita raideliikennehankkeista sekä sähkö- ja kondensaattoribusseista pidemmän
aikavälin ratkaisuina. Juuri nyt on oleellista keskittyä olemassaolevien liikennemuotojen saamiseen
toimiviksi. Linja-autoreitit, pysäkit ja solmukohdat pitää ajatella kokonaan uudelleen.
Sähköverkko ja tietoliikenneyhteydet
Jyväskylä on jo nyt mukana Laajakaista Kaikille -hankkeen myötä haja-asutusalueiden
tietoliikenneyhteyksien kehittämisessä. Työtä tulee jatkaa myös sen jälkeen, kun nykyiset runkoverkon
laajennustyöt saadaan valmiiksi - erityisesti viemäröinti-, sähkö- ja muiden kaivaustöiden ohessa.

