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Tampere on yhteisen kasvun koti



YHTEINEN 
KASVU SYNTYY 
VASTUUSTA JA  
VÄLITTÄ
MISESTÄ

Me Tampereella 
uskomme tulevai
suuteen ja välitämme 
toisistamme.  

Tampere on meille jokai
selle paras kotikaupunki, 
kun se tarjoaa laadukkaita 
varhais kasvatuksen paikkoja, 
oppilaitoksia, vetovoimaisia 
työpaikkoja, hyvän infrastruk
tuurin yrittämiselle sekä hyvin
vointia myös ikäihmisille. 

Selviämme yhdessä eteenpäin  
vahvempina, kun uudistumme työllä,  
yritteliäisyydellä, tiedolla, teknologialla  
ja innovatiivisilla ratkaisuilla. 

Työ on suomalaisten hyvinvoinnin  
perusta. Ensin täytyy tehdä jaettavaa ja  
vasta sitten jakaa. Kun panostamme 
Tampereen veto ja pitovoimaan  
tuemme työllisyyttä ja kaupungin  
elinvoimaisuutta. 

Tämä mahdollistaa 
opiskeluun,  
yrittämiseen ja 
työntekoon  
kannustavan, 
viihtyi sän ja turval

lisen kaupungin.

Hyvän Tampereen 
rakennus aineita ovat 

osaaminen ja sivistys, 
toimivat ja laadukkaat 

palvelut, elinkeino elämän 
ylläpito ja kehittäminen, 

sujuva liikkuminen sekä  
vastuullinen taloudenpito. 

Kaupunkia tulee johtaa kestävästi myös  
ympäristönäkö kulmasta. Esitämme 
liikenteen, kaupunki rakentamisen ja 
elinkeino toiminnan alueille konkreettisia 
tekoja, joissa hyö dyn netään digitaalisuuden 
mahdollisuuksia.

Tampereen ja koko Suomen selviy ty misen  
avain on vastuullinen, hyvinvointiin ja  
tasaarvoon tähtäävä politiikka. 
Kokoomuksen aate on yhdistelmä vastuuta, 
välittämistä, yksilön vapautta, sivistystä ja 
mahdollisuuksien tasaarvoa. Tampere
lainen kokoomus tukee yhtei söllisyyttä, 
jossa pidetään huolta kaikista, jotka tukea 
tarvitsevat. Näin kehitämme kaupun
kiamme aidosti yhteisen kasvun kotina.



TEHDÄÄN TAMPERELAISESTA 
KOULUTUKSESTA MAAILMAN 
PARASTA

Koulutus on kaiken hyvinvoinnin perusta,  
joka valmentaa elämään. Jokaista tampere laista on 
autettava löytämään vahvuutensa ja kehittymään 
edellytystensä mukaan. Opintie jatkuu varhais
kasvatuksesta työelämään erilaisia pedagogisia 
malleja hyödyntäen.

Haluamme tiivistää yhteistyötä lukioiden ja toisen 
asteen oppilaitosten kesken sekä oppi laitosten, 
korkeakoulujen ja yritysten välillä. Panostamme 
yrittäjäkasvatukseen, koulujen työelämäyhteyksiin 
ja yhteistyöhön opiskelija järjestöjen kanssa. Lisäksi 
nuorisovaltuuston tulee saada puhe ja läsnäolo 
oikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

Koulutus tähtää tutkintojen lisäksi moni puolisen 
osaamisen vahvistamiseen. Tarvitsemme järjes
telmän, jossa oppilaan tiedot siirtyvät tämän  
mukana koulutusasteelta toiselle. Samalla on  
edelleen parannettava koulun ja kodin välistä 
yhteydenpitoa.

Suomalainen koulutus on maailman kärkitasoa 
erityisesti Tampereella, jonka valttina on vahva 
korkeakoulutus. Tavoitteemme on kehittää  
Tamperetta Suomen opiskelija ystävällisimpänä 
kaupunkina.

TAVOITTEENA ELINVOIMAINEN 
KULTTUURIN JA LIIKKUMISEN 
KAUPUNKI

Haluamme vahvistaa Tamperetta kulttuuri
kaupunkina, jossa riittää tarjontaa kaikenikäisille 
asukkaille. Kulttuuritoiminnan ja tapahtumien 
järjestämisen tulee olla helppoa ja yhteistyön  
ulottua myös yhdistyksiin, yrityksiin sekä julkisen 
ja kolmannen sektorin toimijoihin. 

Kulttuuripääkaupunkihanke 2026 edistää merkit
tävästi kulttuurituotannon kehittymistä, elinkeino
politiikkaa ja kansainvälistä näkyvyyttä. Kulttuuri 
ehkäisee myös syrjäytymistä, tarjoaa harrastus
mahdollisuuksia ja ruokkii elinkeinotoimintaa. 

Liikuntakulttuurin kehittäminen vaatii eri tahojen 
aktiivisempaa yhteistyötä, uusia digitaalisia ratkai
suja sekä kuntalaisten tarpeiden ymmärtämistä. 
Kaupungin tulee mahdollistaa ja esitellä moni
puolisesti erilaisia liikunnan muotoja. 

Tavoitteemme on, että jokaisella nuorella on 
vähintään yksi harrastus. Seura ja yhdistys
toiminnan tuet tulee säilyttää vähintään nyky
tasolla. Samalla on tärkeää edistää seurojen 
talkootyötä sekä vuoropuhelua seurojen ja  
yhdistysten kanssa. 

• Tuetaan jokaista lasta tarpeiden  
mukaan varhaiskasvatuksesta 
alkaen.

• Toteutetaan monipuolisia 
oppimis ympäristöjä ja -malleja.

• Varmistetaan turvallinen ja  
viihtyisä koulupäivä kaikille.

• Tarjotaan riittävästi nuoria  
kiinnostavia toisen asteen  
aloituspaikkoja.

• Panostetaan yhteistyö-
verkostoihin.

• Varmistetaan, että korkea-asteen  
koulutus vastaa työelämän  
tarpeita.

• Luodaan opiskelijoita kiinnostavia 
työpaikkoja Tampereen seudulle.

• Toteutetaan korkea-asteen  
koulutusta uusin, innovatiivisin 
toimintatavoin.

• Turvataan joustava pääsy  
aikuiskoulutukseen työelämän 
muuttuessa.

• Vahvistetaan Tampereen asemaa 
kulttuurikaupunkina.

• Pidetään kulttuurin tuottamisen 
ja käyttämisen kynnys matalana.

• Nostetaan teattereiden kaupun gin-
avustukset oikealle tasolle.

• Kehitetään yhteistyöllä Tamperetta  
musiikki-, kuvataide- ja 
kirjallisuus kaupunkina.

• Luodaan laajasta festivaali-
osaamisesta kansallinen  
menestystuote.  

• Edistetään liikunnallista  
elämäntapaa varhaiskasva-
tuksessa ja kouluissa.

• Otetaan liikkumisen edistäminen 
hyvinvointityön strategiseksi 
painopisteeksi.

• Tuetaan liikuntapaikka-
rakentamista ja seuratoimintaa.

• Luodaan turvallinen ja viihtyisä 
kaupunki, joka kutsuu ja inspiroi 
liikkumaan.



IKÄIHMISILLÄ ON OIKEUS 
HYVÄÄN ELÄMÄÄN JA  
PALVELUIHIN 

Jokaisella on ikääntyneenäkin oikeus hyvään ja 
omaehtoiseen elämään. Kaupungin tulee turvata 
vanhuspalvelujen ja osaavan henkilöstön riittä
vyys, hyödyntää enemmän kolmannen sektorin 
ja hoivaalan yritysten palveluja ja tukea arvokasta 
omaishoitoa.

Ikäihmiset tarvitsevat helppokäyttöisiä digitaalisen  
asioinnin ratkaisuja ja helposti saavutettavia  
kulttuuripalveluja. Omaehtoista arkea edistetään 
ennaltaehkäisevästi mm. liikunnalla ja kuntou
tuksella. Palvelusetelin käytön lisääminen  
kasvattaa valinnanvapautta.

• Toteutetaan ikäihmisten  
tarpeisiin monipuolisia  
vapaa-ajan palveluja. 

• Kehitetään tapoja yhteydenpitoon 
ja harrastamiseen myös kotoa 
käsin.

• Helpotetaan digitaalista asiointia, 
henkilökohtaista asiointia  
unohtamatta.

• Panostetaan palveluasumisessa 
yhteisöllisyyteen ja yksinäisyyden 
ehkäisyyn. 

• Kehitetään uusia yhteisöasumisen 
muotoja ja palveluja.

HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ  
TUOTTAA LAADUKKAITA  
PALVELUJA

Tavoitteemme on turvata kaupungin henkilöstön 
täydennyskoulutus ja lisätä aloituspaikkoja kriit
tisillä aloilla, kuten sosiaali ja terveysalalla.  
Samalla on tuettava henkilöstön hyvinvointia, 
mikä vähentää myös sairauspoissaoloja. 

Vaikka johtaminen jalostuu valmentamisen  
suuntaan, tulee työssä edelleen kehittää alais
taitoja, yhteisten tavoitteiden ymmärrystä sekä 
molemminpuolista luottamusta ja kunnioitusta. 
Työnantajaimagosta on pidettävä huolta, jotta  
pärjäämme kilpailussa erityisesti sosiaali ja  
terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammatti
laisista.

• Kehitetään systemaattisesti  
esimiesten johtamisosaamista.

• Osallistetaan ja kuunnellaan 
enemmän työntekijöitä alansa 
osaajina. 

• Mahdollistetaan henkilöstön 
säännöllinen täydennyskoulutus.

• Lisätään koulutuspaikkoja  
erityisesti sosiaali- ja terveysalalla 
sekä varhaiskasvatuksessa.



KAUPUNGIN KUULUU  
PALVELLA KAIKKIA TASA
PUOLISESTI JA TURVALLISESTI

Tamperelaisen tulee saada sosiaali ja terveys
palvelunsa nopeasti ja laadukkaasti taloudel
lisesta asemastaan riippumatta. Tämän mah
dollistavat laajemmat aukioloajat, digitaaliset 
ratkaisut, kuntien yhteistyö sekä potilasjärjestöjen 
linkittä minen vahvemmin palveluihin. Ennalta
ehkäisevässä sosiaali ja terveystyössä jokaista 
kannustetaan vastuuseen omasta terveydestään. 

Palveluja tulee räätälöidä kohtaamaan perheiden 
vaihtuvat tarpeet, kuten mielenterveys ja  
päihdeongelmat sekä koronaajan korostamat 
toimeentulovaikeudet. Lastensuojelu, nuoriso 
ja mielenterveystyön palvelut tulee turvata koko 
kaupungissa.

Haluamme luoda palveluille selkeät tavoitteet ja 
mittarit sekä vahvistaa hoitotakuuta. Asukkaiden  
tulee voida valita palvelunsa vapaammin eri 
palvelujentarjoajilta ilman hyvinvointialueita tai 
maakuntia. 

Tampereen on oltava myös turvallinen kaikille ja 
kaikkina vuorokaudenaikoina. Turvallisuutta  
ylläpidetään tietoisilla teoilla ja kaupunki
ympäristön suunnittelulla, kiinnittäen samalla 
huomiota syrjäytymisen, väkivallan ja päihde
ongelmien ehkäisemiseen. 

• Kehitetään tapoja saada  
palvelut helposti ja nopeasti  
”yhdeltä luukulta”.

• Tarjotaan räätälöityjä, ennalta-
ehkäiseviä ja motivoivia palveluja.

• Toteutetaan palvelut monipuoli-
sesti, monikanavaisesti ja moni-
ammatillisesti.

• Kehitetään uudenlaisia  
digitaalisia palvelumalleja.

• Otetaan yksilön rinnalla  
huomioon koko perheen tarpeet.

• Turvataan mielenterveys- ja  
päihdepalvelujen saatavuus. 

• Järjestetään palvelut kaupungin, 
yksityistahojen ja järjestöjen 
yhteistyöllä.

• Vahvistetaan hoitotakuuta ja 
mahdollisuutta yksilöllisiin  
valintoihin.

• Pidetään Tampere turvallisena 
kaikille asukkaille.

ELINVOIMAA YRITYKSISTÄ – 
YMPÄRISTÖÄ KUNNIOITTAEN

Kaupungin tulee pitää huolta elinvoimastaan 
ja alueen yrityksistä, jotka ylläpitävät yleistä 
hyvin vointia. Elinkeinostrategian avainasioita 
ovat esimerkiksi yrityspalvelut, kaavoitus,  
toimitilojen saatavuus ja koulutustarjonta. 
Voimme tehdä Tampereesta verkkokaupan 
pääkaupungin, joka houkuttelee kansain
välisiäkin osaajia, investointeja ja yrityksiä. 

Elinvoimainen Tampere tukee korkeakoulujen 
yritysyhteistyötä ja on haluttu opiskelu,  
asuin ja kohtauspaikka eri alojen huippu
osaajille. Samalla se tarjoaa puitteet startup ja 
kasvuyrityksille sekä rohkealle tutkimus,  
kehitys ja kokeilukulttuurille.

Seudun luonto, matkailukohteet ja historia  
tarjoavat lähtökohdat myös kasvavalle elämys
taloudelle, joka tukee niin paikallisten yritysten 
kuin koko kaupunginkin taloutta ja vetovoimaa. 

Fiksussa elinkeinostrategiassa talous ja ympäristö  
eivät asetu vastakkain vaan tukevat toisiaan. 
Haluamme rakentaa kestävää yritystoimintaa 
kiertotalouden periaatteilla ja jatkaa Tampereen 
luonnonsuojeluohjelman toteuttamista.

• Otetaan kaikessa päätöksen-
teossa huomioon vaikutukset 
yritystoimintaan.

• Panostetaan työvoiman  
saatavuuteen, koulutukseen  
sekä pysyvyyteen.

• Toteutetaan kaupungin, yritysten 
ja korkeakoulujen yhteistyötä. 

• Edistetään startup-yritysten  
rahoitus- ja yhteistyöpyrkimyksiä.

• Tuetaan matkailuyrityksiä  
vahvalla markkinoinnilla.

• Vastataan ilmastohaasteisiin  
bio- ja kiertotalouden avulla.

• Tehdään hankinnat elinkaari-  
ja ympäristönäkökulmasta. 

• Rakennetaan Hiedanrannasta 
kiertotalouden käyntikortti.

• Kannustetaan ja mahdollistetaan 
asukkaiden kiertotaloutta.



SUJUVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 
TUKEE YHTEYKSIÄ JA TALOUTTA

Tampereen liikennettä tulee kehittää niin ihmisten, 
elinkeinoelämän kuin ympäristönkin ehdoilla. 
Älykkäät ohjausratkaisut mahdollistavat liikenteen 
ja kaupungin kasvun sekä ehkäisevät ruuhkia 
ilman ruuhkamaksuja. 

Haluamme, että ydinkeskustaan pääsee jatkossakin 
yksityisautolla. Pidempiaikainen pysäköinti 
siirretään maan alle ja samalla edistetään joukko
liikennettä, kävelyä, pyöräilyä sekä vesiliikennettä. 
Nämä kehityskulut eivät sulje toisiaan pois.

Auto ja junayhteyksiä Helsinkiin tulee kehittää,  
sillä ne helpottavat ihmisten, yritysten ja  
tapah tumien sijoittumista Tampereelle. Pitkällä 
tähtäyksellä raideliikenteestä voi tulla Tampereen 
kaupunkiseudun ja jopa koko Pirkanmaan  
joukkoliikenteen selkäranka. 

Tamperetta täytyy rakentaa tulevaisuuden  
tarpeisiin ja maailman muutoksiin joustavasti  
reagoiden. Maankäytössä täytyy ottaa huomioon  
ympäristöarvot, taloudellisuus sekä kestävä ja 
tiivis yhdyskuntarakenne. Hyvällä kaavoituksella 
varmistetaan puitteet omaehtoiseen asumiseen, 
yrittämiseen sekä elämykselliseen vapaaaikaan.

• Lisätään seutuliikenteen  
sujuvuutta kehittämällä  
joukkoliikennettä.

• Panostetaan älykkääseen  
liikenteenohjaukseen  
ruuhkamaksujen sijaan.

• Edistetään Suomiradan  
suunnittelua sekä ratikka- ja  
lähijunaliikennettä.

• Huolehditaan siitä, että  
keskustaan pääsee kaikilla  
kulkumuodoilla.

• Varmistetaan parkkipaikkojen 
riittävyys ja Kunkun parkin  
rakentaminen.

• Parannetaan maankäytön  
muutosvalmiutta myös  
digitaalisin ratkaisuin.

• Turvataan riittävä kaava varanto 
asuin-, yritys- ja toimisto-
rakentamiselle.



KAUPUNGIN TERVE TALOUS  
ON KAIKKIEN TURVA

Koronapandemia aiheuttaa Tampereelle talous
paineita, jotka täytyy tasapainottaa pidemmällä 
aikavälillä. Jos kaupungin talous romahtaa, vaaran
tuu sen mahdollisuus suoriutua tehtävistään. 

Tampereen veroprosenttia ei tule nostaa vaan 
pitää kilpailukykyisenä muihin kasvukeskuksiin 
nähden. Samalla täytyy kunnallinen maksujen 
kautta piiloverottaminen ja elinkustannusten 
nousu laittaa kuriin, tehostaa toimintoja sekä 
varmistaa palvelujen tehokkuus, laatu ja saatavuus. 
Toimintatapojen muutos ja digitaalisten ratkaisujen  
hyödyntäminen ovat oleellisia keinoja hillitä 
kustannusten nousua ja parantaa kuntalaisten 
palveluja entisestään.  

Haluamme käyttää verorahoja tehokkaasti ja 
varmistaa, että kaupunkilaisten verotus on  
kohtuullista. Sosiaali ja terveysuudistus uhkaa 
vaikuttaa liikaa Tampereen talouteen, rahoitus
asemaan ja investointikykyyn. Tällöin tampere
laisten palvelut kärsivät, ja maakuntavero lisää 
riskiä kokonaisverotason nousuun.

Kaupungin tulopohjaa ei tule vahvistaa veron
korotuksilla vaan parantamalla elinkeinoelämän 
ja työnteon edellytyksiä. Veropohja turvataan 
parhaiten uusien työpaikkojen luomisella ja  
yritystoiminnalla. Kilpailukykyinen talous
politiikka tukee myös ulkomaisten investointien 
pääsyä Tampereelle.

• Tasapainotetaan pandemian 
talousvaikutukset useamman 
vuoden aikana

• Ei nosteta kaupunkilaisten  
veroprosenttia valtuustokaudella 
2021–2025.

• Pidetään kaupungin vuokra-
tonttien vuokrankorotukset  
ennakoitavissa ja hintatason  
kehitys kohtuullisena.

• Ei nosteta kiinteistöveroja,  
maksuja tai piiloveroja tulevalla 
vaalikaudella.

• Parannetaan toimintojen sekä 
palvelujen laatua ja kustannus-
tehokkuutta

• Tehostetaan työn tuottavuutta 
automatisoinnin ja tekoälyn  
avulla.

• Mahdollistetaan kannattavien 
investointien tekeminen.

• Pidetään lainamäärä kurissa  
ja myydään vähemmän  
tärkeää omaisuutta. 

• Jatketaan talouden tasapainot-
tamisen toimenpideohjelmaa.

• Turvataan kaupungin rahoitus-
asema myös maakunta-
uudistuksen jälkeen.

• Varmistetaan veropohja terveellä 
ja työllistävällä yritystoiminnalla.



Valitse ehdokkaasi verkossa:

tamperelainenkokoomus.fi


