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Vaalikone - Jyväskylä
Kuntavaalit 2012

 Vastauksesi   Vertailu   Tulos   Kutsu kaverisi  

Puolue

Vihreä liitto

Ikä

43

Kotipaikka

Jyväskylä, Kangasvuori

Lyhyt kuvaus itsestäni

Tuu mulle avautumaan!

Jos ystäviltäni tai tutuiltani kysyttäisiin, millainen minä olen, luulen, että vastaukseksi tulisi ainakin rauhallinen ja sovitteleva.
Innostun helposti uusista asioista ja uskon toiminnallisuuteen sekä yhteisöllisyyteen.

Harrastan yhteiskunnallisia asioita, lukemista, soittamista ja laulamista sekä kuntosaleilua.

Ehdokaskortti

1. Kunnallisveroprosentille pitää asettaa enimmäisraja, joka on kaikille kunnille sama.
Kunnallisveroprosentti vaihtelee tänä vuonna 16,25:sta 21,75:een. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti
on 19,25.

2. Taloudellisen tilanteen parantamiseksi kotikuntani on mieluummin otettava lisää velkaa kuin
korotettava veroja.

3. Ellei kuntaliitoksia tapahdu vapaaehtoisesti, kuntia pitää yhdistää pakkokeinoin.
Hallitus pyrkii parantamaan kuntien elinvoimaa kuntauudistuksella. Kuntien yhdistymisiä on luonnosteltu
siten, että maahan jäisi vähimmillään alle 150 kuntaa.

Keski-Suomi
Kaikille Keski-Suomen ja lähialueiden kunnille yhteiset kysymykset.

Vähäkangas Petri

Vertailu
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Oma vastauksesi Ehdokas

Vaihtoehto Valintasi Ehdokas

Liikuntahallit, jäähallit, urheilukentät  
Peruskoulut   
Lukiot   
Kirjastot   

Vanhustenhoito

Terveyskeskukset   
Erikoissairaanhoito ja keskussairaala   
Sosiaalihuolto   
Palo- ja pelastustoimi

Lasten päivähoito  
Energiantuotanto  
Vesilaitos tai -yhtiö   

10. Mitkä seuraavista toiminnoista kunta voi ulkoistaa? (Voit valita useita vaihtoehtoja.)
Ulkoistamisella tarkoitetaan sitä, että kunta luopuu itse palveluiden tuottamisesta ja ostaa ne yrityksiltä tai
yhteisöiltä.

siten, että maahan jäisi vähimmillään alle 150 kuntaa.

4. Kuntaliitoksesta on järjestettävä aina kansanäänestys.

5. Kuntien työntekijöiden osallistumista kunnalliseen päätöksentekoon on rajoitettava.
Monissa kunnissa merkittävä osa kuntapäättäjistä työskentelee kunnan palkkalistoilla. On esitetty, että se
vaikeuttaa säästöpäätöksien tekoa, esimerkiksi kunnan henkilöstömäärän vähentämistä.

6. Pienituloiset pitää vapauttaa kunnallisista palvelumaksuista, kuten terveyskeskusmaksusta.

7. Kuntien on vähennettävä niiden palveluksessa olevan henkilöstön määrää merkittävästi.

8. Kuntien asukkaat pitää velvoittaa nykyistä enemmän vastaamaan itse omasta ja läheistensä
hyvinvoinnista sen sijaan, että kunta kantaa vastuun.

9. Kunnanjohtaja pitää valita kansanäänestyksellä.
Useimmissa kunnissa kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Johtaja on kuitenkin mahdollista valita
kansanäänestyksellä. Tällainen malli on käytössä Tampereella.
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Vesilaitos tai -yhtiö   
Kunnallistekniikka   
Vuokratalojen rakentaminen ja pyörittäminen

Perustele vastauksiasi

Kuntien ja valtion tulonjakoa ja tehtäviä pitää miettiä tarkasti. Kunnallisverolle voisi olla jokin katto. Maksan mieluummin nyt lisää
veroja kuin jätän lainat maksettavaksi tuleville sukupolville. Kuntauudistuksessa on tärkeintä turvata demokratia ja asukkaiden
vaikutusmahdollisuudet esim. aluelautakuntien tai muiden keinojen avulla. Kunnanhallituksessa ei saa olla enemmistö kunnan
työntekijöitä. Täysin vastikkeeton palvelu = ilmainen saattaa lisätä tarpeetonta käyttöä. Kunnat tarvitsevat työntekijöitä, ehkä
enemmän kuitenkin tekijöitä kuin päälliköitä. Pormestari-mallia voisi kokeilla, Tampereella valinnan tekee valtuusto. En kannata
täysimittaista ulkoistamista, mutta palveluja voivat kunnan lisäksi yhdistykset sekä yritykset. Näin on jo nykyään mm. päivähoidossa
ja vanhustenhoidossa. Minusta kunta voisi ulkoistaa tukipalveluitaan, esim. ruokahuoltoa ja kiinteistönhoitoa ennemmin kuin sosiaali-
ja terveyspalveluja, joissa ei ole oikeata kilpailua markkinoilla. Kalliit erikoisliikuntapaikat voisivat olla myös yksityisiä,
lähiliikuntapaikat eivät.

Oma vastauksesi Ehdokas

1. Jyväskylän kokoa tulee kasvattaa lähivuosina kuntaliitoksilla.

2. Terveyskeskuksiin ei tule missään tapauksessa palkata lisää vuokralääkäreitä.

3. Lasten kotihoidontuen kuntalisän ikäraja tulisi nostaa 2-vuotiaista 3-vuotiaisiin.

4. Suoja-ajan jälkeen kaupungin henkilöstöä voidaan irtisanoa säästöjen aikaansaamiseksi.
Kaupungin työntekijöille sovittiin kuntaliitoksessa viiden vuoden suoja-aika irtisanomisia vastaan. Suoja-
aika päättyy vuonna 2014.

5. Jyväsjärven pohjoisrantaa Lutakon naapurissa voidaan täyttää asumista varten.

6. Kortepohjan luonnontilainen Haukanniemi on avattava edes osittain asuntorakentamiselle.

7. Lukiot on palautettava koulutuskuntayhtymältä kaupungille.

8. Kyläkoulujen oppilasraja pitää nostaa ainakin 35:een.
Nykyisin kyläkoulut saavat toimia normaalisti, kunhan oppilaita vähintään 30.

9. Kaupungin on lisättävä tukeaan Jyväskylän Liikenne Oy:lle, jotta bussilippujen hinnat
halpenevat.

Jyväskylä
Jyväskylän kysymykset
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Vaihtoehto Valintasi Ehdokas

Kannustamalla sosiaalista vuokra-asuntotuotantoa   
Joukkoliikenteen opiskelija-alennuksilla   
Perustamalla bussilinjoja, jotka yhdistävät opiskelija-asuntojen
keskittymät kampuksiin   

Kaupungin kulttuuripalveluiden opiskelija-alennuksilla   
Tarjoamalla opiskelijoille aiempaa enemmän työharjoittelupaikkoja
kaupungin palveluksessa   
Parantamalla valmistumisen jälkeisiä työllistymismahdollisuuksia
kaupungissa  
Parantamalla kevyen liikenteen käyttömahdollisuuksia esimerkiksi
pyöräparkeilla ja -kaistoilla  

Lisäämällä opiskelijoiden terveydenhuollon resursseja   
Tarjoamalla entistä enemmän tiloja opiskelijoiden kulttuuri- ja
liikuntapalveluiden käyttöön   
Kehittämällä kaupungin ja opiskelija- ja nuorisojärjestöjen
yhteistyötä  

10. Jyväskylän houkuttelevuutta opiskelijakaupunkina on parannettava seuraavilla tavoilla.
(Voit valita useita vaihtoehtoja.)

Perustele vastauksiasi

Jyväskylä kasvanee joka tapauksessa, kuntaliitokset on yksi tapa. Mieluummin omat lääkärit kuin vuokralääkärit. Kysymys 4: näin
voi joutua tekemään. 5. Voi täyttää, jos se ei estä järven muuta virkistyskäyttöä. Tehokasta täydennysrakentamista tarvitaan. 6.
Haukanniemen läpi on suunniteltu virkistysreittiä, se säilyköön luonnontilaisena. 7. Pois tuollaiset
(koulutus)kuntayhtymähallintohimmelit,demokratia katoaa jonnekin. 8. tähänkin joudutaan ehkä palaamaan 9. tuki pitää kohdistaa
mieluummin vastikkeellisiin 40 matkan jne kortteihin. 10. parasta olisi, että valmistuneet jäisivät tänne kehittämään Keski-Suomea
eli täällä olisi töitä.
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