AVOIMUUTTA HALLINTOON JA PÄÄTÖKSENTEKOON
Kuntien toimintaa on siirretty enenevässä määrin liikelaitoksiin ja osakeyhtiöihin, jolloin päätöksenteon
julkisuus on tyystin kadonnut. Sipilän hallituksen Sote-esitys pakkoyhtiöittämisineen tulisi toteutuessaan
rajusti vahvistamaan tätä linjaa. Kun lautakuntien kokoukset ovat suljettuja, ei niissä käydyistä keskusteluista
saa kertoa ulos. Näin päätösten todelliset perustelut jäävät pimentoon. Jatkuvasti kasvava konsulttien käyttö
ja niihin liittyvä salailu ovat omiaan lisäämään salamyhkäisyyttä julkisuuden kustannuksella.
Jyväskylässä päätösvaltaa on delegoitu lautakunnille ja virkamiehille. Lautakuntia ja niiden jäsenmääriä on
vähennetty. Jatkossa lautakuntiin voidaan valita vain valtuutettuja. Johtavien poliitikkojen palkallisuus on
mahdollistettu. Päätösvalta keskittyy pienen piirin käsiin. SKP:n Jyväskylän piirijärjestön mielestä tämä on
väärä suunta.
Päätösvallan keskittämisen sijasta tarvitaan vallan hajauttamista ja uudenlaisten osallistumistapojen
kehittämistä ja käyttöönottoa. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia voidaan parantaa antamalla tiloja
maksutta asukkaiden käyttöön ja mahdollistamalla tiedonsaantia vaihtoehtoisten esitysten tekemiseen.
Aluelautakunnat, kaupunginosavaltuustot, osallistuva budjetointi ja kansanäänestykset ovat esimerkkejä
asukkaiden uudenlaisista osallistumisen muodoista, joita Jyväskylän tulee ottaa käyttöön.
SKP:n Jyväskylän piirijärjestön mielestä uuden valtuuston tulee Jyväskylässä osoittaa
ennakkoluulottomuutta avaamalla lautakuntien, kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten kokoukset
kaikkien kiinnostuneiden seurattaviksi.
Tiedonsaannin on oltava kuntalaisille nykyistä helpompaa, ja kuntalaisten on saatava tietoa jo
valmisteluvaiheessa olevista asioista. Tiedon tulee olla ihmisläheisellä, ymmärrettävällä tavalla ilmaistua
nykyisen hallinnon kapulakielisyyden sijasta. Toimielinten asialistojen lisäksi kuntalaisilla tulee olla
mahdollisuus saada tietoa esimerkiksi tilintarkastajien esittämistä huomioista koskien kaupungin taloutta ja
hallintoa. Asioiden valmistelussa tulee olla useita, julkisesti esitettyjä vaihtoehtoja, joihin myös asukkailla on
mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda mukaan omia esityksiään. Kansalaisilla on ideoita, jotka eivät taivu
vanhoihin kaavoihin. Tarvitaan rohkeutta kokeilla uusia, vanhan vallan kyseenalaistavia toimintamuotoja.
Avoimuus on tärkeää niin päätöksenteossa kuin hallinnossa. Euroopan unionissa avoimuusperiaatetta
sovelletaan muun muassa niin, että komissaarit ja heidän kabinettiensa jäsenet ilmoittavat julkisessa
kalenterissa tapaamiset, joita heillä on erilaisten organisaatioiden ja yritysten kanssa EU:n politiikan
suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen. Tällainen julkinen kalenteri lisäisi päätöksenteon läpinäkyvyyttä
myös kunnallishallinnossa.
SKP:n Jyväskylän piirijärjestö esittää, että Jyväskylä on kuntakentässä edelläkävijä ja ottaa käyttöön julkisen
kalenterin, jossa kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö, toimialajohtajat ja muut keskeisissä tehtävissä olevat
viranhaltijat ilmoittavat niistä tapaamisista, joita heillä on erilaisten yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen
kanssa kaupungin toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon liittyen.
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