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Piraattien tavoitteet Turun kaupunginvaltuustossa

Investointien ja taloudenpidon periaatteet ajan tasalle
●

Allianssi-hankintamallissa jokainen projektiin osallistuva taho jakaa riskit ja hyödyt
tasavertaisesti. Projektin valmistuessa aikataulussa jokainen saa yhtäläisen bonuksen
onnistuneesta työstä. Tampereen tunnelihankinta oli esimerkki onnistuneesta
Allianssi-hankinnasta. Betoniongelmat TYKS:n rakentamisessa ja teatteriremontin
viivästykset vuorostaan siitä, että Turussakin tulee siirtyä parempaan hankintamalliin
pikaisesti.

●

Kaupungin ja sen omistamien yritysten kuukausittainen kirjanpito tulee olla avoimesti
saatavilla verkossa, jollei lainmukainen syy sitä estä. Datan avoimuus mahdollistaa
kuntalaisten joukkoälyn käyttämisen kaupungin talouden kehittämiseksi, sekä
verovarojen vastuullisen käytön valvomiseksi.

●

Kaupungin IT-hallinnon lisenssimaksut on kartoitettava ja selvitettävä miltä osin niitä
voi vähentää avoimen lähdekoodin ratkaisuilla. Palveluiden kehitys ja jatkojalostus
kuntalaisten itsensä toimesta on tällä hetkellä mahdotonta muun muassa ulkoistuksesta
johtuvien toimittajalukkojen vuoksi. Kaupungin tulisi rakentaa palvelut siten, että
käytössä olevien palveluiden rajapinnat olisivat avoimia, koneluettavia ja julkisesti
dokumentoitu.

Vihreä, viihtyisä ja sivistystä palveleva Turku
●

Pyöräilyä tulee tukea pitämällä joukkoliikenteen pyörälipun hinta mahdollisimman
alhaisena, sekä kehittämällä kevyen liikenteen väyliä tulevien raitiotien pysäkkien
läheisyydessä. Raitiotien päätepysäkkien läheisyydessä pitää olla riittävästi ilmaista
pysäköintitilaa keskustan ruuhkautumisen lieventämiseksi ja kauempaa tulevien
matkailijoiden palvelemiseksi.

●

Nykyinen dieselkäyttöinen bussikalusto tulee korvata asteittain tilavammilla, sähkö- tai
biokaasukäyttöisillä linja-autoilla. Kalustohankinnoissa tulee huomioida lastenvaunujen,
rollaattoreiden ja pyörien kanssa matkustavat. Keskustan, jokivarren ja puistojen
viihtyisyydestä ja vehreydestä tulee jatkossakin pitää erityisen hyvää huolta.

●

Kaupungin tulee tarjota käyttämättömänä olevia tilojaan yleishyödyllisten ja
aatteellisten yhdistysten käyttöön. Tiloja ei saa hinnoitella vähävaraisten yhdistysten
varojen yläpuolelle, vaan paras tyhjilläänpidon kuluja suuremmista tarjouksista on
hyväksyttävä.
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Kehitystä terveydenhuoltoon, koulutukseen ja
vanhusten toimintakykyyn
●

Terveydenhuollon mittarit on tarkistettava. Tehokkuutta määrällisesti mittaavien
kriteerien sijaan tulee painopiste olla hoitokäyntien onnistumisessa ensimmäisellä
kerralla. Hoitoympäristöjen tarkoituksenmukaisuuteen ja potilaiden oikeuksien
toteutumiseen on kiinnitettävä huomiota.

●

Riittävät resurssit on taattava varhaiskasvatuksesta alkaen kaikilla asteilla. Elinikäistä
oppimista on tuettava ja mahdollistettava myös työssäkäyville. Koulunkäyntiavustajien
määrää on lisättävä, jotta luokassa olisi mahdollisimman usein myös toinen aikuinen
opettajan lisäksi.

●

Kaupungin tulee tukea vanhuksista huolehtimista edistäviä toimenpiteitä ja yhteisöjä.
Erityishuomiota tulee kiinnittää ikääntyvien kykyyn käyttää moderneja laitteita,
älypuhelimia ja internet-palveluita. Kaupungin tulee tukea myös vanhusten
yhteistoimintaa lasten, nuorten ja eläinten kanssa.

Läheisempi ja läpinäkyvämpi demokratia
●

Kaupungin pitää rohkaista kuntalaisvaikuttamiseen. Kuntalaisaloitteen rinnalle tulee
ottaa käyttöön kuntalaiskysymys, jonka avulla kaupungin asukkailla tulisi olla oikeus
saada vastaus haluamaansa tiedusteluun kaupunginhallitukselta tai muulta
vastuulliselta toimielimeltä.

●

Kaupungin tulee puolestaan huolehtia, että kaikilla rekisteröidyillä puolueilla on
tasa-arvoiset lähtökohdat vaalikampanjointiin. Turun käytäntö periä vaalimökistä jopa
tuhannen euron vuokraa on maassamme poikkeuksellinen, puolueita kahteen kastiin
jakava käytäntö, joka tulee lopettaa. Vaalimökeistä ei tule periä vuokraa
rekisteröityneiden puolueiden paikallisilta yhdistyksiltä, tai puoluetukea saamattomien,
rekisteröityneiden puolueiden kustannuksia tulee kohtuullistaa tarjoamalla taloudellista
tukea välttämättömiin vaalikuluihin.

●

Kaupungin tiedotuksen verkkosivuillaan tulee olla kattavaa ja ajantasaista. Asukkaiden
käytettävissä tulee olla viimeisimmät tiedot avoinna olevista hankkeista, lautakuntien
pöytäkirjoista, käsitellyistä asiakirjoista ja kuultujen asiantuntijoiden lausunnoista.
Kaupungin osakeyhtiöiden avoimuuskäytäntöjen tulee olla lain vaatimaa kattavampia.
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