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Me Tampereella uskomme tulevaisuuteen ja välitämme toisistamme.
Keskinäinen kannustava ilmapiiri auttaa meidät yli koronapandemiasta.
Luotamme siihen, että Tampereen ja koko Suomen selviytymisen avain on
vastuullinen, hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen tähtäävä politiikka. Kaupunki ja
me asukkaat selviydymme, kun uudistumme työllä, yritteliäisyydellä, tiedolla ja
teknologialla. Otamme koronasta opitut tiedot ja taidot täysimittaisesti käyttöön
sekä löydämme yhdessä innovatiivisia ratkaisuja.
Tampere on paras koti jokaiselle kaupungin asukkaalle. Panostamme jo
varhaiskasvatuksesta lähtien vahvasti mahdollisuuksien tasa-arvon
toteutumiseen. Kaupungissamme on kattavasti laadukkaita varhaiskasvatuksen
paikkoja, oppilaitoksia, vetovoimaisia työpaikkoja ja laadukas infrastruktuuri
yrittämiselle. Myös ikäihmiset voivat elää täällä hyvää ja arvokasta elämää.
Työ on suomalaisten hyvinvoinnin perusta. Ensin on tehtävä jaettavaa ja vasta
sitten jakaa. Tulevaisuuden Tampereen on panostettava erityisesti veto- ja
pitovoimaan, sillä ne takaavat työllisyyttä parantavan elinvoiman.
Tulevaisuuden Tampereen on oltava ennen kaikkea opiskeluun,
yrittämiseen ja työntekoon kannustava viihtyisä ja turvallinen kaupunki.
Kokoomus panostaa siihen, että tulevaisuuden Tampere rakentuu
osaamisesta ja sivistyksestä, toimivista ja laadukkaista palveluista,
elinvoiman ylläpidosta ja kehittämisestä, sujuvasta liikkumisesta sekä
vastuullisesta taloudenpidosta.
Tamperetta on johdettava kestävästi myös ympäristönäkökulmasta.
Ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on vastuumme
tuleville sukupolville. Kokoomus esittää konkreettisia tekoja esimerkiksi
liikenteen, kaupunkirakentamisen ja elinkeinotoiminnan alueille. Digitaalisuuden
tuomat mahdollisuudet on otettava käyttöön läpileikkaavasti eri sektoreilla.
Kokoomuksen aate on yhdistelmä vastuuta, välittämistä, yksilönvapautta,
sivistystä ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Tamperelainen kokoomus tukee
yhteisöllisyyttä ja luo mahdollisuuksia sekä pitää huolta niistä
kaupunkilaisista, jotka tukea tarvitsevat.
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Tehdään yhdessä tamperelaisesta
koulutuksesta maailman parasta
Koulutuksen merkitys kaiken hyvinvoinnin perustana on kiistaton. Koulutus
valmentaa lasta, nuorta ja aikuista selviytymään riippumatta siitä, mitä hänen
elämässään tapahtuu. Jokaista tamperelaista on autettava löytämään omat
vahvuutensa ja kehittymään oppijana parhaiden edellytystensä mukaisesti.
Tampereella opintie jatkuu laadukkaana aina varhaiskasvatuksesta työelämään
saakka. Haluamme, että Tampereella hyödynnetään monipuolisesti erilaisia
pedagogisia malleja.
Oppilaitosten yhteistyötä korkeakoulujen ja yritysten kanssa tiivistetään, kuten
myös lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten välistä yhteistyötä. Tampereella
panostetaan yrittäjäkasvatukseen ja koulujen työelämäyhteyksiin. Yhteistyö
opiskelijajärjestöjen kanssa on säännöllistä, kaksisuuntaista ja luontevaa.
Opiskelijoita kuunnellaan aidosti, eikä asioita päätetä valmiiksi heidän
puolestaan.
Tavoitteemme on myös taata nuorisovaltuustolle puhe- ja läsnäolo-oikeus
kaupunginhallituksen kokouksissa. Näin ollen kuulemme niitä tulevaisuuden
äänestäjiä, keillä ei äänioikeutta vielä ole, ja vuoropuhelu paranee.
Koulutuksen tavoitteena on tutkinnon suorittamisen lisäksi monipuolisen
osaamisen vahvistaminen. Koulutusasteiden siirtymäkohtia helpotetaan
ottamalla käyttöön yhteinen järjestelmä, jossa oppilaiden tiedot kulkevat
mukana. Samalla opetushenkilökunnan ja kodin välisen yhteydenpidon tulee
toimia sujuvasti.
Suomalainen koulutus on tunnetusti maailman kärkitasoa, ja Suomen huippuja
alalla edustaa Tampere, jonka valttikortti on vahva korkeakoulukenttä.
Tamperelaisen kokoomuksen tavoitteena on kehittää Tamperetta Suomen
opiskelijaystävällisimpänä kaupunkina.
Yksilöllinen ja turvallinen varhaiskasvatus ja perusopetus
Tuetaan jokaista tamperelaista lasta tarpeiden mukaan
varhaiskasvatuksesta lähtien
● Tarjotaan monipuolisia oppimisympäristöjä ja -malleja
● Varmistetaan turvallinen ja viihtyisä koulupäivä kaikille
●

Jokaisen tamperelaisen lapsen koulutaipaleen perusta luodaan
varhaiskasvatuksessa. Erityisen tärkeänä näemme lähipalveluna toteutettavan
esi- ja alkuopetuksen, jossa luodaan pohja kaikelle oppimiselle ja sujuvalle
koulunkäynnille. Siksi meidän täytyy panostaa esiopetuksen ja 1.–2. luokkien eli
ns. alkuopetuksen varhaiseen tukeen. Erityisesti integroiduissa ryhmissä tulee
olla yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja normaalin varhaiskasvatuksen
henkilökunnan lisäksi.
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Opetusta antavat osaavat ja sitoutuneet opettajat, joiden jaksamiseen,
työhyvinvointiin ja täydennyskoulutukseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota.
Korostamme myös tukea ja moniammatillista yhteistyötä erilaisissa
nivelvaiheissa, kuten oppilaan siirtyessä yläkouluun, jatko-opintoihin ja edelleen
työelämään. Ehjä ja turvallinen koulutaival edellyttää tukea, joka seuraa
oppilasta näissä kaikissa vaiheissa. Näin torjutaan tehokkain täsmätoimin myös
koulupudokkuutta. Opettajan täytyy kyetä huomioimaan jokainen oppilas
yksilönä.
Koulujen annetaan Tampereella toteuttaa ja jakaa keskenään hyviä ideoita ja
käytäntöjä. Tampereella on rohkeasti kokeiltu konsepteja, jotka lisäävät
digitaalisuutta, luovuutta ja ympäristökasvatusta. Tarvitsemme erilaisille
oppijoille erilaisia oppimisympäristöjä, samoin kuin sekä laaja-alaista että
luokkamuotoista erityisopetusta. Perusopetuksen aikana tulee jokaisen
tamperelaisen oppilaan saada riittävät valmiudet toisen asteen opintoihin.
Koulujen eriarvoistumisen torjunta ei tarkoita niiden tai oppilaiden keinotekoista
tasapäistämistä. Kiinnitämme huomiota lasten ja nuorten vahvuuksien ja
erilaisten lahjakkuuksien tukemiseen. Opetussuunnitelmallisten painotusten ja
runsaan kielitarjonnan tulee jatkossakin kuulua tamperelaiseen
perusopetukseen eri puolilla kaupunkia. Haluamme, että jokainen
tamperelainen koulu on hyvä koulu, jonka tilat ovat terveitä ja
turvallisia. Yksityiset koulut ja lukiot rikastuttavat Tampereen koulutustarjontaa.
Tampereella on luotava oma tietoon ja tutkimukseen perustuva malli, joka ohjaa
koulukiusaamisen ja -väkivallan ehkäisemistä, niihin puuttumista ja niiden
jälkihoitoa.
Laadukas toinen aste verkostoituu
Huolehditaan, että Tampereella on riittävästi
nuoria kiinnostavia aloituspaikkoja
● Panostetaan yhteistyöverkostoihin eri toimijoiden kanssa
● Otetaan koronan aikana opitut hyvät käytänteet
osaksi toisen asteen koulutuksen järjestämistä
●

Työelämä tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa monenlaisia osaajia. Meidän tulee
nostaa koulutusastetta, mutta myös arvostaa ammattiosaamista. Tavoitteemme
on, että jokainen tamperelainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen
tutkinnon.
Lukiopaikkojen määrä on turvattava sellaisella tasolla, että keskiarvorajat
säilyvät kohtuullisina. Digitalisaation tuomia mahdollisuuksia tuen
järjestämiseen ja oppilaitosten kurssitarjonnan lisäämiseen tulee hyödyntää
entistä tehokkaammin. Tarvitsemme lisää osaamiskeskittymiä, joissa eri toimijat
toimivat yhdessä. Koronapandemian aikana opittujen digitaalisten
toimintatapojen avulla voidaan osaamiskeskittymiä rakentaa jo toiselle asteelle.
Ammatillisen opetuksen laadukkuus varmistetaan jatkamalla yhteistyön
kehittämistä yritysten ja muun työelämän kanssa. Tampereella panostamme
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Hiedanrantaan monialaisena työelämän oppimisympäristönä ja
kaupunkikehityskampuksena. Toisen asteen oppilaitokset auttavat kehittämään
kaupunkiympäristöä ja älykkään kaupungin ratkaisuja.
Meidän tulee tunnistaa oppilashuollon merkitys myös toisella asteella ja
mahdollistaa opiskelijoille riittävä pedagoginen ja psykososiaalinen tuki.
Putoamisvaarassa oleville opiskelijoille on turvattava riittävä yksilöllinen ohjaus.
Tavoitteemme on edelleen kehittää jaksamisen tukemisen muotoja jokaiselle
oppilaalle. Meidän mielestämme hallituksen oppivelvollisuushanke ei korjaa
koulupudokkuuden ja syrjäytymisen haasteita. Oppivelvollisuuden pidentäminen
uhkaa leikata resursseja etenkin koulutuksen sisällöistä ja yksilöllisestä
oppilaiden tukemisesta. Mielestämme tuki ja apu tulee kohdentaa
tarveperustaisesti.
Korkea-asteen koulutusta tulevaisuuden osaajille
●
●
●
●

Varmistetaan, että koulutus vastaa työelämän tarpeita
Luodaan opiskelijoita kiinnostavia työpaikkoja Tampereen seudulle
Painotetaan osaamisen kehittämistä ja vahvistamista nykyistä enemmän
Toteutetaan korkea-asteen koulutusta uusin, innovatiivisin toimintatavoin

Tampereen valttikortti on laadukas korkeakoulutuksen tarjonta. Korkeakoulut
edistävät innovaatioiden syntymistä eri verkostoissa ja ovat samalla kaupungille
ensiarvoisen tärkeä kehityskumppani. Kaupunkikehityshankkeet ja osaamisen
kertyminen hyödyttävät myös kaupungin asukkaita. Tampereen on oltava
Suomen halutuin opiskelukaupunki.
Tampereen Ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä alueen kuntien sekä
työ- ja elinkeinoelämän kanssa, jotta koulutusten tarjonta, sisällöt, määrällinen
kehitys ja tutkimus vastaisivat työmarkkinoita. Kurssien ja suoritusten
hyväksilukemisen tulee olla joustavaa, päämäärän tulee olla valmistumisessa ja
sen edistämisessä. Osaaminen täytyy voida sekä hankkia että osoittaa eri
tavoin.
Yliopisto järjestää myös avointa opetusta siten, että osaamista on mahdollista
päivittää työuran aikana Tampereen alueen tarpeeseen. Tampereen
työnantaja-, elinkeino- ja työllisyyspolitiikassa tulee edelleen vahvistaa
yhteistyötä ja vuorovaikutusta yliopiston kanssa.
Koulutamme tulevaisuutta varten. Tampereen kaupungin täytyy osaltaan
edistää yliopiston huippuyksiköiden rahoituksen turvaamista, ulkomaisten
tutkijoiden saamista ja startup-yritysten toimintaedellytysten
parantamista. Tampereella tulee mahdollistaa entistä paremmin ns. kaksoisura,
eli uran ja opiskelun yhteensovittaminen.
Vuonna 2020 hyväksytty Tampereen kaupungin, Tampereen yliopiston ja
Tampereen ammattikorkeakoulun kumppanuussopimus on hyvä avaus ja
lähtökohta yhteisen tekemisen konkretisoinnille. Tavoitteena on luonteva
vuorovaikutus, jossa yliopiston tutkimus tukee kaupungin päätöksentekoa ja
tutkimuksesta syntyvät innovaatiot saavat kasvualustan Tampereelta.
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Kaupungin tulee olla mahdollistaja, joka antaa yliopiston pumpata elinvoimaa ja
sivistystä koko kaupunkiseudulle ja yli sen rajojen.
Joustava aikuiskoulutus vastaa työelämän tarpeisiin
●

Annetaan aikuisten opiskella joustavasti
työelämän tarpeiden muuttuessa

Aikuiskoulutukseen tulee luoda Tampereella strategia, josta käyvät ilmi haasteet
ja ratkaisut. Perusopetuksen päättötodistuksen saaminen ja arvosanojen
korotus tulee olla nykyistä helpommin mahdollista myös aikuisille joko lähi- tai
etäopetuksena. Aloituspaikkoja täytyy olla tarpeeksi ja myös maahanmuuttajien
mahdollisuudet opiskeluun tulee turvata. Aikuisille tarjotaan joustavasti
lukioiden aineopiskelua lukioissa myös iltaisin, kansalaisopistossa sekä
etäopiskeluna.
Aikuisten, työssä olevien ja työttömien täytyy voida edistää osaamistaan
joustavasti ammatillisilla opinnoilla. Jatkamme ja kehitämme TE-toimiston
kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta mahdollistamme tutkinnon osien
suorittamisen ja näyttötutkinnot. Kun kokoamme yhteen ammattikorkeakoulun,
yliopiston ja elinkeinoelämän tunnistamat aikuiskoulutustarpeet, osaamme
vastata niihin oikeilla koulutussisällöillä ja -paikoilla.

Kokemisen ja tekemisen
kulttuurikaupunki
●
●

Vahvistetaan Tampereen asemaa kulttuurikaupunkina
Varmistetaan, että kulttuuria voi tuottaa ja käyttää
mahdollisimman matalalla kynnyksellä

Tampereen asemaa kulttuurikaupunkina on ylläpidettävä ja kulttuurialaa on
rohkaistava jatkuvasti uusille urille. Kulttuurikaupunkimme sydämessä ovat
maineikkaat museot, teatterit ja orkesterit. Niiden lisäksi oleellisia ovat
esimerkiksi elävä bänditoiminta, lastenkulttuuri, kuvataide ja uudet avaukset.
Tunnistamme entistä vahvemmin kulttuurin ja luovien alojen merkityksen myös
elinvoiman näkökulmasta. Kaupungin on edistettävä parempaa vuorovaikutusta
kaupunkikehityshankkeiden ja kulttuuritoiminnan välillä.
Vilkkaassa kulttuurikaupungissa on lähivuosien tärkein tapahtuma sellainen,
jota emme osaa vielä kuvitellakaan. Siksi Tampereella täytyy voida helposti
perustaa uutta kulttuuritoimintaa ja tapahtumia. Yhteistyön ei pidä jäädä vain
kaupungin ja yksittäisen toimijan väliseksi vaan mukaan otetaan eri tahot, kuten
erilaiset yhdistykset, yritykset sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijat.
Tampere-Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaussa tuetaan vanhaa ja
rohkaistaan uutta. Samalla projektissa matkan varrella syntyvät hyvät
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toimintatavat otetaan pysyväksi osaksi kaupungin kulttuurituotannon strategiaa.
Hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 on Tampereelle
ainutlaatuinen mahdollisuus myös elinkeinopoliittisesti eli luovien alojen,
elämystalouden ja niiden yritystoiminnan edistämisen kannalta. Lisäksi hanke
tuo kaupungille kansainvälistä näkyvyyttä.
Tampereen tehtävä on tukea kulttuurialan muutosta, ei toimia sen jarruna tai
käskyttäjänä, vaan mahdollistajana. Tulevaisuuden kulttuuri rakentuu
ymmärryksestä, että kulttuuri tarvitsee vapautta kehittyäkseen: sen tulee saada
tilaa kertoa omat tarinansa, iloiset ja vaikeat.
Kehittyvää kulttuuria tukevan Tampereen kaupungin velvollisuus on pitää ovet
avoimena ajatuksille ja ylläpitää aktiivista viestintää sekä alan perinteisten että
uusien toimijoiden kanssa. Kulttuurimyönteisessä kaupungissa voi jokainen
asukas – ikään ja asemaan katsomatta – olla tulevan kulttuuritempauksen
kehittäjä, tekijä ja kokija.
Ymmärrämme kulttuurin voiman niin syrjäytymisen estäjänä, harrastusten
tarjoajana, erilaisten kulttuurien yhdistäjänä kuin myös osana kehittyvää
yritystoimintaa. Kulttuurin tehtävä ei ole olla oikeassa, vaan ajassa, ihmisten
tunteissa ja kaupungin sielussa.
Tampere on Suomen teatteripääkaupunki mitattaessa esimerkiksi teattereiden
tai katsojien määrää suhteessa asukaslukuun. Teattereiden
kaupunginavustukset tulee nostaa oikealle tasolle. Näin tunnustetaan
teattereiden merkitys sekä kulttuuriperinnön, työllistämisen ja matkailun
kannalta että tamperelaisnäyttelijöiden arvon ja kaupungin tunnettuuden
lisääjänä.
Haluamme, että Tampereelle perustetaan Teatterimuseo vaalimaan
tamperelaisten teatterien, näyttelijöiden ja näyttämötaiteen historiaa. Museo
toimisi myös arvokkaana osana Euroopan teatteripääkaupunki -hanketta.
Teatterimuseo, kuten teatteritkin, olisi Tampereelle merkittävä vetovoimatekijä,
joka edistää matkailua ja tuottaa siten myös veroeuroja.
Tampere vahvistuu kuvataidekaupunkina, kun Sara Hildénin museon ja
Tampereen taidemuseon uudisrakennukset valmistuvat. Kaupungin
taidemainetta tulee kehittää yhdessä näiden museoiden sekä lukuisten
yksityisten toimijoiden ja tapahtumien, kuten Finlayson Art Arean
kanssa. Tarvitaan myös selkeä strategia museoiden keskinäisestä
erilaisuudesta.
Haluamme vahvistaa Tamperetta kirjallisuuskaupunkina yhteistoimin eri
organisaatioiden, oppilaitosten ja kirjailijoiden kanssa. Tarvitsemme kursseja,
tapahtumia ja kouluopetusta. Meidän täytyy tukea lukemisharrastusta kouluissa,
kuten myös kirjastojen toimintaa ja kirjahankintoja täytyy tukea. Lukeminen on
kaikkien ikäpolvien jatkuvaa asioiden ja ihmisyyden oppimista.
Tampere on hyvin toimivien festivaalien kaupunki. Täällä on paljon alan
ammattilaisia ja asiantuntemusta, jota täytyy yhdistää, kun kaupunkiin
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kehitetään uutta toimintaa. Voimme luoda festivaaliosaamisesta kansallisen
menestystuotteen. Tavoitteemme on pitää kiinni vuotuisista suurista
tapahtumista ja houkutella Tampereelle lisää kansainvälisiä tapahtumia.
Vahvistamme alan opetusta korkeakouluissamme. Samalla tulee edelleen
panostaa kaupungin tapahtumainfrastruktuuriin, kuten Kansi-areenaan,
Särkänniemen tapahtumarantaan, Ratinan alueeseen ja Tampere-taloon.

Lisää liikkumisen mahdollisuuksia
kaikenikäisille
Edistetään liikunnallista elämäntapaa varhaiskasvatuksessa,
koulussa ja opiskelussa
● Otetaan liikkumisen edistäminen kaupungin hyvinvointityön
strategiseksi painopisteeksi
● Tuetaan liikuntapaikkarakentamista
● Luodaan turvallinen ja viihtyisä kaupunki, joka kutsuu ja
inspiroi liikkumaan säällä kuin säällä vuodenajasta toiseen
●

Tamperelaisten liikkumista tulee kehittää yli sektorirajojen tekemällä matalan
kynnyksen toimenpiteitä ja hyödyntämällä uudenlaisia toimintamalleja.
Liikkumista edistetään kaikissa palveluissa, ja se kuuluu kaupunkilaisten
arkeen. Kaikki kaupungin toimialat otetaan mukaan tähän työhön.
Edistämme vahvempaa ja parempaa vuoropuhelua liikunnan ja kulttuurisektorin
väen kesken. Päämäärämme on, että liikkuminen eri muodoissaan on
Tampereella helppo, sujuva ja houkutteleva arjen valinta kaikissa ikäryhmissä.
Tätä edistävät useiden kumppanien ja sidosryhmien kanssa toteutettavat uudet
liikkumiseen liittyvät digitaaliset ratkaisut, uudenlainen yhteistoiminta sekä
kuntalaisten tarpeiden, toiveiden ja motiivien ymmärtäminen.
Tampereella tulee ottaa erilaiset liikuntalajit monipuolisesti huomioon. Koulujen
ja päiväkotien piha-alueita on kehitettävä niin, että ne palvelevat leikki- ja
liikuntatarpeita ympäri vuoden sekä päivisin että iltaisin. Koulujen sisä- ja
ulkoliikuntatiloja tuodaan kuntalaisten laajempaan käyttöön, samalla kun
liikuntamahdollisuuksista pyritään viestimään selkeästi ja esteettömästi.
Haluamme, että kaupunki esittelee tasa-arvoisesti erilaisia vapaa-ajan
harrastamisen muotoja.
Lasten ja nuorten liikkumista edistäviä ohjelmia toteutetaan hyviin käytäntöihin
perustuen ja niille varataan monipuolisesti resursseja. Tamperelaisen
kokoomuksen tavoitteena on, että jokaisella nuorella on vähintään yksi
harrastus.
Tampereen seura- ja yhdistystoiminnalle osoittama tuki eri muodoissaan tulee
säilyttää vähintään nykytasolla. Huomioimme vahvemmin liikkujien ja perheiden
talkootyön tamperelaisessa seuratoiminnassa. Tiivistämme vuoropuhelua
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seurojen ja yhdistysten kanssa ja niiden välillä. Kehitämme ja modernisoimme
kaupungin sisäistä viestintää eri toimijoiden kesken.
Liikuntapaikkarakentamisessa kuuntelemme käyttäjiä ja pyrimme
varmistamaan, että paikat ovat helposti saavutettavia ja varattavissa käyttöön.
Liikkumisen edistäminen otetaan kaupungin hyvinvointityön strategiseksi
painopisteeksi.
Tampereen eri osissa tulee pyrkiä järjestämään tapahtumia ja ohjattuja reittejä,
jotta asukkaat pääsevät liikkumaan ja ihailemaan kaunista kaupunkiamme.
Kauniiksi valaistut Keskustorin rakennukset houkuttelevat ihmisiä liikkeelle
synkimpäänkin vuodenaikaan, ja esimerkiksi valokuvauskävely on saanut
asukkaat tutustumaan paikallisiin nähtävyyksiin ja luontoon.

Hyvä omannäköinen elämä
eläkkeellä ja ikäihmisenä
Toteutetaan ikäihmisten tarpeita vastaavia monipuolisia
vapaa-ajan palveluja
● Kehitetään tapoja ylläpitää sosiaalisia kontakteja ja
harrastaa myös kotoa käsin
● Helpotetaan digitaalisilla ratkaisuilla ikäihmisten asiointia,
henkilökohtaista asiointia unohtamatta
●

Kun kotona asuminen käy turvattomaksi, tulee ikäihmisellä olla mahdollisuus
laadukkaaseen hoivaan, jossa on riittävästi moniammatillista henkilökuntaa.
Jokaisella tamperelaisella tulee ikääntyneenäkin olla hyvä ja laadukas elämä.
Haluamme hyödyntää nykyistä vahvemmin kolmatta sektoria ikäihmisten
palvelujen tarjonnassa. Oleellista on myös resursoida ja arvostaa entistä
vahvemmin omaishoitoa.
Ikäihmisiä tulee osallistaa enemmän vapaa-ajan palvelujen suunnitteluun.
Eläkeläisjärjestöjen toimintaa ja vanhusneuvoston vaikutusmahdollisuuksia on
tuettava entistä vahvemmin.
Olemme huolissamme ikääntyvien kansalaisten pärjäämisestä digitalisoituvassa
maailmassa. Digitaaliset ratkaisut ja teknologia on saatava avuksi ikäihmisten
asioinnin ja yhteydenpidon helpottamiseen. Tarvitaan helppokäyttöisiä välineitä,
kuten monipalvelupäätteitä, sekä tukea niiden käyttöön ottamiseksi.
Tarvittaessa on turvattava mahdollisuus henkilökohtaiseen asiointiin.
Tavoitteemme on, että ihmisten itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus
omannäköiseen elämään toteutuvat iästä ja toimintakyvystä riippumatta.
Jokaiselle ihmiselle on turvattava oikeus päättää omista asioistaan ja tulla
kuulluksi.
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Vahvistetaan palveluasumisessa yhteisöllisyyden tukea ja
yksinäisyyden ehkäisyä
● Kehitetään uudenlaisia yhteisöasumisen muotoja ja palveluja
●

Vanhuspalvelut, kotihoito, ikäihmisten perhehoito, ympärivuorokautinen hoiva ja
omaishoito on uudistettava kokonaisuutena siten, että jokainen voi luottaa
saavansa tarvitessaan laadukasta ja inhimillistä hoitoa, hoivaa ja kuntoutusta.
Osaavan henkilöstön riittävyys on turvattava kaikissa vanhusten palvelujen
muodoissa. Haluamme, että hoitohenkilöstön ja muun tarvittavan
henkilökunnan koulutusmääriä lisätään suunnitelmallisesti. Huolehdimme
kulttuuripalvelujen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä sekä yhdistämme
taide- ja kulttuurisisältöjä myös hoiva- ja hoitokotien toimintaan.
Liikkumisen hyödyntämistä hoitomuotona ja kuntoutuksessa tulee vahvistaa.
Tavoitteemme on tukea omaehtoista arjessa pärjäämistä ja toimintakykyä
mahdollisimman pitkään. Sote-alan ammattilaisten koulutuksessa on
painotettava yhä enemmän liikkumisen roolia terveyttä edistävänä tekijänä.
Ennaltaehkäisyn ja kuntouttavan työotteen on oltava mukana kaikissa
ikääntyneiden palveluissa jo varhaisessa vaiheessa. Näin ehkäistään myös
kaatumisia ja niiden seurauksia. Omaishoitajien jaksamista vapaapäivillä tulee
tukea tarjoamalla räätälöidympiä tuki- ja muita palveluja. Palvelusetelin käytön
lisäämisellä mahdollistetaan enemmän yksilöllisiä valintoja.

Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa
laadukkaita palveluja
Kehitetään systemaattisesti esimiesten johtamisosaamista
Osallistetaan ja kuunnellaan enemmän työntekijöitä,
jotka ovat oman alansa parhaita osaajia
● Mahdollistetaan henkilöstön säännöllinen täydennyskoulutus
● Lisätään aloituspaikkoja erityisesti sosiaali- ja terveysalan
sekä varhaiskasvatuksen koulutuksiin
●
●

Hyvän johtamisen ansiosta on Tampereella mahdollista kehittää kaikkien
palvelujen laadukasta toimintaa ja samalla vähentää henkilöstön
sairauspoissaoloja. Kovan kasvunsa vuoksi kaupunki tarvitsee myös
tulevaisuudessa positiivista työnantajaimagoa. Erityisesti sote-alan
ammattilaisista ja varhaiskasvatuksen pätevistä työntekijöistä on jatkuva pula.
Johtamisesta muuttuminen valmentamisen suuntaan on nyky-yhteiskunnassa
todellisuutta, mutta myös alaistaitoja tarvitaan silti edelleen. Tärkeää on myös
yhteinen ymmärrys työn tavoitteesta. Molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus
auttavat sekä johtajaa että työntekijää onnistumaan ydintehtävässään. Hyvä
johto huolehtii, että henkilökunnalla on mahdollisuus keskittyä osaamistaan
vastaavaan työhön. Tamperelaisen kokoomuksen tavoitteena on mahdollistaa
kaupungin henkilöstön säännöllinen täydennyskoulutus ja lisätä paikkoja
kriittisillä aloilla, kuten sosiaali- ja terveysalalla.
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Sosiaali- ja terveyspalveluihin
on päästävä nopeasti
● Rakennetaan yhden luukun palvelumalli
● Panostetaan omahoitajamalliin useissa sote-palveluissa
● Tarjotaan palveluja tulevaisuudessa yhä enemmän monikanavaisesti
On tärkeää, että jokainen tamperelainen saa tarvitsemansa sote-palvelut
nopeasti ja laadukkaasti taloudellisesta asemastaan riippumatta. Haluamme
turvata nykyistä vahvemmin ihmisten oikeuden sujuvaan hoitoonpääsyyn ja
inhimilliseen hoivaan. Palveluihin on päästävä myös useiden eri kanavien, niin
lähikontaktin kuin digipalvelujen kautta. Yhden yhteydenoton täytyy riittää, eli
palvelun vastuulla on ohjata asiakas eteenpäin oikealle taholle ilman
ylimääräisiä yhteydenottoja. Omahoitaja-mallia tulee kehittää eri palvelualoilla
vahvasti siten, että sama henkilö hoitaa asiakasta mahdollisimman pitkään.
Palvelutarjontaa on parannettava laajentamalla sote-palvelujen nykyisiä
aukioloaikoja. Esimerkiksi perheellisille työssäkäyville vanhemmille on erittäin
tärkeää voida hoitaa sote-palveluasioita myös virka-ajan ulkopuolella.
Ydinperheen lisäksi palvelujen tarve voi olla ajankohtaista omien vanhempien
tai sukulaisten osalta. Myös nuorten palvelujen tarjonnan tulisi kohdata
paremmin tarpeita, eli siinä tulisi hyödyntää nykyistä paremmin myöhäisiä
iltapäivän tunteja ja ilta-aikoja.
Tampereella on kehitettävä digitalisaation nykyistä parempaa hyödyntämistä
myös sote-palveluissa. Korona-aika madalsi digitaalisten palvelujen
käyttökynnystä sekä asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmasta.
Digitalisaation laajemman käyttöönoton myötä myös sote-palvelujen
saavutettavuus paranee. Ennaltaehkäisevyyttä on toteutettava soveltuvin osin
kaikessa toiminnassa.
Me haluamme korjata sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteita ilman
hyvinvointialueita. Kunnat ja kuntien välinen yhteistyö on mielestämme järkevin
tapa järjestää palvelut myös tulevaisuudessa. Kuntien hyvällä yhteistyöllä
palvelut saadaan järjestettyä tarpeeksi isolla väestöpohjalla, tehokkaasti ja
laadukkaasti. Päätösvallan tulee pysyä paikallisissa käsissä. Näin turvaamme
elinvoimaisen tulevaisuuden kunnan ja pidämme myös verotuksen määrän
hallinnassa.
Entistä enemmän ennaltaehkäisevää työtä
●
●
●
●

Tarjotaan kaupunkilaisten arkeen räätälöityjä ennaltaehkäiseviä palveluja
Yksilön motivointiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota
Pyritään toteuttamaan palveluja monipuolisesti, myös digitaalisesti
Linkitetään potilasjärjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen
tuomat mahdollisuudet (esim. vertaistuki) näkyvästi palveluihin
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Ennaltaehkäisevän työn laajat hyödyt on käytettävä nykyistä tehokkaammin.
Terveellisten elämäntapojen edistäminen parantaa kuntalaisten terveyttä ja
tuottaa myös taloudellisia hyötyjä. Kaikissa sote-palveluissa on kannustettava ja
tuettava asukkaita ottamaan vastuuta omasta terveydestään.
Tampereen kaupungin tulee panostaa elintapaohjaukseen. Palveluja tulee
toteuttaa monipuolisesti hyödyntäen myös digitalisaation erilaiset
mahdollisuudet. Eri potilasjärjestöjen ja yhteisöjen tekemä arvokas työ tulee
linkittää kaupungin omiin palveluihin entistä voimakkaammin. Onnistuneella ja
laadukkaalla vuoropuhelulla sekä koulutuksella voimme varmistaa
ennaltaehkäisevän työn onnistumisen.
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi
Painotetaan palveluissa ennaltaehkäisyä ja
tuotetaan niitä moniammatillisesti
● Otetaan palveluissa lähtökohtaisesti huomioon koko perhe
yksilön rinnalla
● Varmistetaan palveluihin pääsy helposti ja nopeasti matalalla kynnyksellä
●

Hyvinvoiva perhe on yhteiskunnan voimavara. Tamperelaiset lapset, nuoret ja
heidän perheensä voivatkin suurelta osin hyvin. Tampereella on kuitenkin myös
monenlaisia ajankohtaisia haasteita, kuten jaksamisongelmat, perheiden
moninaistuvat tarpeet, lisääntyvät mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö,
toimeentulovaikeudet. Kaikki nämä korostuvat näin koronapandemian keskellä.
Tampereen sote-palveluja tulee kyetä räätälöimään erilaisten perheiden
vaihtuviin tarpeisiin aina neuvolapalveluista alkaen.
Tampereen kaupungin tulee kehittää matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintoja
monipuolisesti ja erityisesti alueellisesti. Oleellista on myös kehittää rinnalla
digitaalisia palveluja.
Meidän tulee vahvistaa lasten ja nuorten sekä perheiden päihteidenkäytön
ennaltaehkäisyä ja kehittää ongelmien varhaista esiin ottamista. Tämä onnistuu
ennen kaikkea tarjoamalla nuorten sosiaaliohjauksen, vertaistuen,
tukihenkilötoiminnan ja varhaisen vaiheen mielenterveyspalveluja.
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistettäessä on tärkeää tukea
kouluilla monialaista yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken. Lastensuojelun
resurssien riittävyydestä ja laadusta on huolehdittava. Lastensuojelun
avohuollon tukimuodot, kuten perhekuntoutus, avohuollon
sijoitusmahdollisuudet ja kotiin tarjottavan tuen palvelut tulee turvata koko
kaupungissa.
Meidän tulee huolehtia myös nuorisotyön resursseista. Sen asiantuntijat ovat
korvaamattomia erityisesti saavuttamaan ne nuoret, jotka ovat muuten vaarassa
ajautua syrjään. Levitetään tehokkaita etsivän nuorisotyön toimintamalleja
kaikkialle, missä nuoret viettävät aikaansa. Psykiatrista hoitoa ja psykoterapiaa
tarvitsevien lasten nopea hoitoon pääsy tulee varmistaa.
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Erityispanostuksia mielenterveys- ja päihdetyöhön
Turvataan mielenterveyspalvelujen matalan kynnyksen saatavuus
Puututaan rohkealla ja matalalla kynnyksellä varhaisessa vaiheessa
kaiken tasoisiin päihdehaasteisiin
● Räätälöidään päihdepalveluita asiakkaan tarpeen mukaisesti ja
huomioidaan hoidossa tarpeeksi psykososiaalinen näkökulma
● Tehdään laajaa yhteistyötä eri palvelualueilla
päihteiden ennaltaehkäisytyön edistämiseksi
●
●

Mielenterveyspalveluiden saatavuus ja toimet mielenterveysongelmien
ehkäisemiseksi on turvattava. Yksilön hädän lisäksi kysymys on valtavasta
yhteiskunnallisesta haasteesta, sillä mielenterveysongelmat ovat jo suurin
yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syy. Mielenterveyspalvelut pitää
saada matalalla kynnyksellä, ja hoitoon on päästävä hoitotakuun puitteissa,
selvästi nykyistä nopeammin.
Meidän on otettava mielenterveyspalveluissa nykyistä vahvemmin huomioon
myös ihmisen kokonaisvaltainen terveyden edistäminen ja elämänhallinta.
Tämä kattaa niin ravinnon, liikunnan ja sosiaaliset suhteet kuin mahdollisuuden
työntekoon eri järjestelyin.
Koronakriisin seurauksena riski mielenterveysongelmien puhkeamiselle ja
pahenemiselle on kasvanut entisestään. Toimeentulo pohdituttaa, ja
jaksaminen on heikentynyt monessa kotitaloudessa lomautusten, irtisanomisten
ja yrittäjien ahdingon myötä. Merkittävää huolta aiheuttavat lapsiperheiden
pärjääminen, perhe- ja lähisuhdeväkivalta, päihteiden käytön lisääntyminen,
vanhempien psyykkisten ongelmien syventyminen, uupuminen sekä
parisuhdeongelmien kasvu. Rutiinien rikkoutuessa voi päihteiden käyttö
lisääntyä ja henkinen hyvinvointi joutua koetukselle. Kaikki tämä lisää riskiä
mielenterveysongelmien puhkeamiselle tai pahenemiselle.
Tampereella on vaikea huumetilanne, ja viime vuosina on puhuttu paljon
huumehoidon toimivuudesta. On ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota
päihderiippuvuuksien hoidon saatavuuteen, henkilökohtaiseen räätälöintiin,
monipuolisuuteen ja oikea-aikaisuuteen.
Päihdehoidossa pitää pyrkiä lääkkeettömään hoitoon niissä tapauksissa, kun se
on mahdollista. Hoidon lisäksi on tärkeää panostaa päihteiden käytön
ennaltaehkäisyyn, jottei hoidon polulle tarvitse alun alkaenkaan päätyä.
Tällaisessa tilanteessa ennaltaehkäisyn toimet niin perusopetuksessa, toisella
asteella ja nuorisopalveluissa ovat erittäin merkityksellisiä. Päihteiden
väärinkäyttö on saatava laskuun.
Hoitoon hakeutumisesta päihdeongelmien vuoksi on tehtävä aiempaa
helpompaa. Tampereen kaupungin on tarjottava matalan kynnyksen palveluja
ja ongelmiin liittyvää stigmaa on pyrittävä vähentämään esimerkiksi lisäämällä
anonyymejä hoitopalveluja. Työssäkäyvien ja opiskelijoiden hoitoonpääsy
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matalammalla kynnyksellä parantaa myös työllisyyttä ja kuntalaisten
hyvinvointia.
Sote-palvelujen uudistamisen kärkenä on oltava ihminen
ja hoitoon pääsy
Järjestetään vahvat palvelut yhteistyössä kaupungin, yksityisten ja
järjestöjen kanssa ilman maakuntia. Vastuun sote-palveluista
tulee pysyä kaupungilla.
● Vahvistetaan hoitotakuuta
● Lisätään asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa itse palveluihin
● Hyödynnetään enemmän digitalisaatiota
●

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen kärkinä on oltava ihminen ja hoitoon
pääsy, laadukkaat ja vaikuttavat palvelut sekä järjestelmän kestävyys
kustannusten kasvua hillitsemällä. Hoitopolkujen selkeys, yhdenmukaisuus
sekä laatu ovat ensisijaisia tavoitteita.
Tavoitteemme on luoda selkeät tavoitteet ja mittarit sote-palveluille. Palvelujen
monikäyttäjien ohjausta on kehitettävä myös kustannusten kasvun hillitsemisen
näkökulmasta. Hyvinvointipalvelujen kehittäminen ei saa jäädä hallinnon
uudistamisyritysten jalkoihin.
Tamperelaisen kokoomuksen tavoitteena on vahvistaa hoitotakuuta.
Vastaanotolle on päästävä nopeammin. Jos tarvittava palvelu ei järjesty
julkiselta puolelta hoitotakuun lupaamassa ajassa, tulee ihmisen saada
palveluseteli tai maksusitoumus toisen palveluntuottajan palveluun. Kaupungin
täytyy varmistaa, että paljon palveluja tarvitsevat ikäihmiset ja esimerkiksi
vammaiset voivat hyödyntää henkilökohtaista budjetointia.
Haluamme, että Tampereen asukkaat voivat vaikuttaa omiin palveluihinsa.
Tampereen asukkaiden tulee voida valita vapaammin palveluja
henkilökohtaisesti tai tuetusti. Digitalisaation uudistaminen sote-palveluissa on
erityisen tärkeää. Tavoitteemme on vahvistaa helppokäyttöisiä teknologioita ja
ennakoivia palveluja sekä lisätä etäyhteydellä toteutettavia neuvonta- ja
vastaanottopalveluja. Tietojärjestelmien täytyy toimia yhdessä ja sote-tietoa on
tuotettava nykyistä yhtenäisemmin.
Julkinen sektori vastaa myös tulevaisuudessa palvelujen järjestämisestä, mutta
niiden tuottamisessa tulee hyödyntää niin julkisten, yksityisten kuin järjestöjen
osaamista. Meidän tavoitteemme on turvata vahvat palvelujen tarjoajat ilman
hyvinvointialueita tai maakuntia. Tampereen kaupungille pitää jättää
liikkumatilaa hakea paikallisesti toimivimpia ratkaisuja palvelujen
järjestämiseksi.
Tavoitteemme on edistää Pirkanmaan kuntien yhteistyötä kunnan omiin
vahvuus- ja osaamisalueisiin tukeutuen. Avainasemassa on kuntien ja
kuntayhtymien yhteistyön sekä kuntayhtymien omistajaohjauksen
parantaminen.
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Elinvoimainen kaupunki on
yritysten paras kasvupaikka
Tamperelaiselle kokoomukselle elinvoiman kehittäminen, tukeminen ja
edistäminen ovat sydämen asioita. Tampereella toimivista yrityksistä ja
teollisuudesta tulee pitää huolta. Kannustimia tulee kehittää siten, että
toiminnan kehittäminen Tampereella kannattaa paremmin kuin
muualla. Elinvoima lisää myös hyvinvointia.
Kaupungin yrittäjäystävällisyyttä voidaan kehittää esimerkiksi yrityspalveluilla,
kaavoituksella, toimitilojen saatavuudella ja osaavan henkilöstön
kouluttamisella. Yritysten tarpeita täytyy kuunnella erityisen herkällä korvalla.
Kaupungin päätöksenteolla tulee luoda edellytyksiä yritystoiminnalle – ei
rakentaa esteitä.
Haluamme pitää huolta keskustan elinvoimasta sekä kivijalkakaupan
tulevaisuudesta. Haluamme myös tehdä Tampereesta verkkokaupan
pääkaupungin. Kaupankäynti on siirtymässä kiihtyvällä tahdilla kohti verkkoa.
Markkinoiden kasvun ja digitalisaation kehityksen myötä tamperelaisten
yrittäjien mahdollisuudet laajentaa toimintaansa kasvavat. Nyt on toimittava.
Tavoitteemme on kansainvälinen Tampere, joka houkuttelee työperäistä
maahanmuuttoa sekä ulkomaisia investointeja ja yrityksiä. Haluamme
houkutella Tampereelle yhä enemmän kansainvälisiä kongresseja, messuja ja
urheilutapahtumia. Aktiivisella elinkeinopolitiikalla on pyrittävä kansainvälisten
toimijoiden, kuten opiskelijoiden ja tapahtumatuottajien haluun hyödyntää
alueemme mahdollisuuksia.
Yrittäjäystävällisyys näkyy jo kaavoituksessa ja
rakennuslupaprosesseissa
Tehdään päätöksenteosta yrittäjäystävällisempää
Panostetaan vahvemmin työvoiman saatavuuteen, pysyvyyteen ja
koulutukseen
● Nostetaan kaupungin hankinnat elinkeinopolitiikan välineeksi
● Turvataan yksinyrittäjien ja mikroyritysten asema
●
●

Tampereella on runsaasti vetovoimatekijöitä sekä yliopiston ja muiden
oppilaitosten tuomaa korkean luokan osaamista. Kasvuyritysten määrä on
erittäin korkea, sillä kaupunki kasvaa ja tarjoaa yrittämisen mahdollisuuksia.
Kansainvälistyvä Tampere on osaamisellaan kiinnostava sijoittumiskohde
ulkomaisille yrityksille ja työvoimalle. Meidän tulee kehittää fyysisiä ja
virtuaalisia yhteyksiä kansainvälistymisen helpottamiseksi.
Tampereen on oltava reilu paikka yrittää. Kaupungin on otettava huomioon
erilaiset yritykset sekä luotava ymmärrettävä ja selkeä elinkeinostrategia.
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Päätöksenteossa on arvioitava erilaisten ratkaisujen vaikutuksia yrityksiin,
kaupungin kasvuun ja työllisyyteen.
Virkamiehillä ja päättäjillä on myös oltava rohkeutta tehdä linjauksia
uudenlaisten yritysten tarpeiden täyttämiseksi. He eivät saa olla kaavoihin
kangistuneita.
"Reilu paikka yrittää" tarkoittaa myös osaavan työvoiman pysyvyyttä ja
saatavuutta sekä edelleen vahvaa panostusta koulutukseen. Tämä edellyttää
tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten välillä sekä yritysvetoista työvoimatarpeen
ennakointia. Tampere panostaa kansainvälisten osaajien houkuttelemiseen.
Tavoitteemme on, että kaupungin palveluprosessit ovat toimivia ja nopeita sekä
suunniteltu asiakkaan näkökulmasta. Kaavoituksen pitää olla ripeää ja edetä
ilman turhaa byrokratiaa. Tontteja ja toimitiloja pitää saada
nopeasti. Tietoliikenneverkkojen tulee olla kaikkialla kaupungissa
etätyöskentelyn edellyttämällä tasolla.
Haluamme, että Tampere panostaa palvelujen monituottajamalliin. Kaupungin
tulee hankkia palveluja mahdollisimman laajasti käyttäen palveluseteleitä tai
henkilökohtaista budjetointia. Hankintoja on käytettävä elinkeinopolitiikan
välineenä.
Tampereen kaupungin tulee vahvistaa henkilöstönsä hankintaosaamista.
Haluamme, että kaupunki toimii hankinnoillaan alustana, joka tukee
kokeilukulttuuria ja uusien innovaatioiden synnyttämistä. Tampere on reilu
kaupunki yrityksille, kun niille asetetut ympäristövaatimukset ovat
toteutettavissa. Yritykset itse ymmärtävät vastuullisuutensa, ja hyvä
tiedottaminen vahvistaa ymmärrystä.
Erityisesti nuoremmat kasvuhakuiset yksinyrittäjät odottavat henkilöstömäärien
kasvavan selvästi. Tämä on hyvä asia, sillä aktiivisesti kasvua hakevat yritykset
luovat työpaikkoja muita yrityksiä enemmän. Tampereen tulee tarjota
yksinyrittäjille edullisia tiloja liiketoiminnan harjoittamiseen sekä järjestää
erilaisia tapahtumia ja koulutuksia. Yksinyrittäjiä on tuettava erityisesti
kriisiaikoina myös taloudellisella tuella.
Kaupunki toimii korkeakoulujen tutkimuksen testialustana
Varmistetaan sujuva vuoropuhelu kaupungin, yritysten ja
korkeakoulujen välillä
● Tuetaan korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä esimerkiksi
monitieteisissä tutkimushankkeissa ja rahoituksien hakemisessa
●

Merkittävimmät yritysyhteistyömuodot korkeakouluissa ovat yhteiset tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatioprojektit, opiskelijoiden harjoittelut, yritysten
täydennyskoulutukset ja aluekehittäminen. Yritysten tärkeimmät tavoitteet
korkeakouluyhteistyössä ovat uusien työntekijöiden löytäminen ja rekrytointi,
uuden teknologian tai osaamisen hyödyntäminen ja oman innovaatiotoiminnan
kehittäminen.
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Osaajien pysyminen Tampereella on kaupungin elinvoiman perusta.
Elinkeinopolitiikassa tulee ottaa huomioon osaajia houkuttelevat hyvät
liikenneyhteydet, mielenkiintoiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet,
luonnonläheisyys ja erityisesti laadukkaat perhepalvelut. Tärkeitä ovat myös
opiskelija-asunnot keskeisillä sijainneilla sekä kannustava yhteistyö
opiskelijayhteisöjen ja kaupungin välillä. Haluamme varmistaa, että ne tekevät
Tampereesta jatkossakin Suomen opiskelijaystävällisimmän kaupungin.
Meidän tulee hyödyntää paremmin opiskelijoiden harjoitteluja ja henkilökunnan
yrittäjyyttä yritysyhteistyön edistämisessä. Korkeakouluihin on luotava
monipuolisia innovaatioalustoja, joissa korkeakoulujen ja yritysten jäsenet
kohtaavat myös laajemmin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.
Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä edistetään vaihto-ohjelmilla, joissa
julkinen sektori voi toimia koordinaattorina.
Akateemiset konferenssit, kaupungin kansainväliset verkostot ja
maailmanluokan yritysyhteistyö houkuttelevat huippuosaajia Tampereelle.
Niiden edellytyksiin on panostettava. Julkinen sektori voi ohjauksella ja
rahoituksella edistää henkilökunnan ja opiskelijoiden liikkuvuutta.
Tampereen tulee ottaa aktiivinen rooli kansainvälisissä kaupunki- ja
innovaatioverkostoissa sekä panostaa EU:n ohjelmakauden 2021–2027
rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen.
Kaupunki auttaa startupeja ja uusia kasvuyrityksiä eteenpäin
Autetaan startup-yrityksiä saamaan rahoitusta
yksityisiltä pääomasijoittajilta
● Edistetään startupien mahdollisuutta tehdä yhteistyötä keskisuurten
ja suurten yritysten kanssa, myös kansainvälisesti
● Avataan startupeille mahdollisuuksia innovoida ja skaalautua
kaupungin omien palvelujen rajapinnassa testialustojen,
innovatiivisen hankintapolitiikan ja nopeiden kokeilujen avulla
●

Tampereen tehtävänä on tukea startup-yhteisöjen, -yritysten ja -sijoittajien
välistä verkottumista sekä omaa kasvuaan maailmankartalle innovaatioiden
kaupunkina. Startup-yritykset ja niiden ajattelutapa nousevat osaksi aktiivista
kaupunkipolitiikkaa ympäri maailman. Kaupungin edistämät uudet aloitteet,
kuten Platform6-startup-keskittymä, startup-yhteisöjen tukeminen ja startupfestivaali Stream ovat tärkeitä esimerkkejä tästä kehityksestä.
Kaupungin rooliin kuuluu nostaa startup- ja innovaatioalustat keskeiseen rooliin
yritysten ja investointien houkuttelussa Tampereelle. Samalla tulee mahdollistaa
pitkäaikaiset panostukset kokeilukulttuuriin. Smart Tampereen kaltaisia
kehitysohjelmia tulee jatkaa ja niihin tulee panostaa erityisesti uuden
liiketoiminnan ja vientikelpoisten palvelujen luomisen näkökulmasta. Meidän
tulee edelleen tunnistaa Business Tampereen keskeinen rooli julkisen sektorin,
yritysten sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden yhteistyön
rakentajana.
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Tampereen käynnissä olevat ja lähivuosikymmenien mittavat
kaupunkikehitysinvestoinnit ovat myös innovaatiopolitiikkaa. Hiedanrannassa
syntynyttä uutta tekemisen mallia tulee hyödyntää laajemminkin
kaupunkisuunnitteluprosesseissa. Siinä kaupunkilaiset ja yhteisöt luovat itse
uutta toimintaa sekä siten myös uusia palveluja, yrityksiä ja työpaikkoja.
Elämystalouden mahdollisuudet paremmin käyttöön
●
●

Tuetaan matkailuyrityksiä vahvalla markkinoinnilla
Tehdään Tampereesta Suomen houkuttelevin matkakohde

Pandemian jälkeen täytyy matkailussa tukea myös hyviä matkailun
oheispalveluja ja Tampereen keskustan kivijalkakauppoja. Tampereen seudun
tulee rohkeasti markkinoida ensiluokkaisia matkailukohteitaan ja auttaa näin
matkailusta hyötyviä yrittäjiä. Meidän tavoitteemme on tukea
matkailutoimijoiden osaamisen kasvattamista ja kansainvälistä liiketoimintaa.
Haluamme lisätä kestävää matkailutoimintaa.
Tampereesta on mahdollista tehdä Suomen houkuttelevin matkailukohde, jossa
yhdistyvät kaupunki ja luonto. Näsijärveä ja Pyhäjärveä kannattaa edelleen
hyödyntää matkailun näkökulmasta. Erityisesti Näsijärven laivaliikennettä on
kehitettävä palvelemaan enemmän kaupunkilaisia ja matkailijoita, nyt
laivamatkailu on keskittynyt enemmän Pyhäjärvelle. Pyhäjärven puolella
Viikinsaaresta on tehtävä entistä houkuttelevampi kohde. Tavoitteemme on
tarjota matalan kynnyksen veneilymahdollisuuksia kaupunkilaisille esimerkiksi
soutu- ja moottoriveneiden vuokrauksen kautta.
Näsinselän jälkeen avautuu upea saaristo, jonka luontokohteet tarjoavat
retkeily- ja virkistysmahdollisuuksia kaupunkilaisille, liikkuvatpa he sitten soutu-,
moottori- tai purjeveneellä, meloen tai vesiskootterilla. Veneily luo myös tarvetta
palveluille.
Tavoitteemme on kehittää toimivia palveluja ja olosuhteita, jotka mahdollistavat
reitti- ja risteilyliikenteen lisäämisen Tampereella. Teiskon ja Aitolahden
matkailu- ja retkeilykohteita kehitetään, ja näillä alueilla alueilla tulee
mahdollistaa loma-asuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi.
Tavoitteemme on tehdä teiskolaisesta luomuruoasta tavaramerkki.
Kaupungin teollista historiaa on mahdollista hyödyntää entistä paremmin
vetovoimatekijänä. Finlaysonin alueella on tässä päästy hyvin eteenpäin.
Tampereelle on rakennettava kulttuurimatkailua, jossa teollinen historia toimii
yhtenä merkittävänä kärkenä. Tämän tavoitteen edistämiseksi voidaan
hyödyntää kulttuuripääkaupunkihakemukseen kerättyä tietoa ja valmista
materiaalia.
Särkänniemen uusi kaava on saatava vietyä läpi ja alueesta kehitettävä
ympärivuotinen, kiinnostava matkailualue. Mustalahden satamasta täytyy tehdä
viihtyisä “olohuone” tamperelaisille, ja laivaliikenne on nostettava takaisin
menestykseen. Mustalahden sataman silta tulee toteuttaa siten, ettei se estä

20
veneilyä vaan elävöittää Mustalahden satamaa ja auttaa kehittämään reitti- ja
risteilyliikennettä, vierasvenepaikkoja ja palveluja.
Vierasvenepaikkoja tulee lisätä sekä Naistenlahteen että Mustalahteen.
Laivayhteydet reitillä Mustalahti-Hiidenranta-Maisansalo-Aitolahti on kehitettävä
säännölliseksi liikenteeksi. Tästä on olemassa jo hyviä kokeiluja kesältä 2020.
Kämmenniemeen tulee rakentaa kunnollinen asiointilaituri.
Matkailun lisäksi sydämen asiamme on tukea tapahtuma- ja audiovisuaalista
alaa. Tuemme valtakunnallisia ja paikallisia toimijoita sekä houkuttelemme niitä
tuottamaan elämystalouden palveluja.

Ympäristöä ja taloutta ei tarvitse
asettaa vastakkain
● Vastataan bio- ja kiertotalouden avulla ilmastohaasteisiin
● Tehdään hankinnat elinkaarinäkökulmasta ja
otetaan paikallisuus huomioon
● Rakennetaan Hiedanrannasta kiertotalouden käyntikortti
● Kehitetään sähkölatausinfrastruktuuria
● Kannustetaan, mahdollistetaan ja vauhditetaan
kuntalaisten kiertotaloustoimia
Tampereen on luotava selkeä strategia, visio sekä pitkäjänteinen ja
kunnianhimoinen elinkeinopolitiikka, jossa tiedostetaan kiertotalouden olemus ja
konkreettiset mahdollisuudet kaupungin alueella. Voimme vastata
ilmastohaasteisiin taloudellisesti kannattavalla yrittäjyydellä, jossa
kiertotaloudella on merkittävä rooli. Nyt tarvitaan fiksumpia talouden
toimintamalleja, joiden myötä kulutus muuttaa muotoaan kestävämpään
suuntaan.
Kestävän talouden mahdollisuudet antavat Tampereelle runsaasti kehittämisen
vaihtoehtoja. Ympäristö- ja luontoarvoja sekä taloudellisia arvoja ei ole syytä
asettaa vastakkain. Puhdas ympäristö ja luonto, taistelu ilmastonmuutosta
vastaan ja vähähiilisyys ovat vetovoimatekijöitä sekä innovaatiopolitiikan suuria
teemoja, haasteita ja trendejä. Näistä teemoista nousevat myös Tampereelle
tärkeät tulevaisuuden alat: cleantech ja bio- ja kiertotalous.
Erilaisten selvitysten mukaan kiertotalous voi kasvattaa kansantaloutemme
arvoa vähintään kolmella miljardilla eurolla vuosittain vuoteen 2030 mennessä.
Tampereella on voimakas ja innovatiivinen startup-yrittäjien joukko, joka jo nyt
kehittää erilaisia kiertotalouteen liittyviä innovaatioita. Meidän on tähdättävä
näiden resurssien täysimääräiseen hyödyntämiseen ja kehittämiseen.
Kiertotalouden tavoitteena on, että talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa.
Tämä toteutuu pitämällä materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään
kierrossa siten, että niiden arvo samalla säilyy. Kiertotaloudessa tuotanto ja
kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Tuotesuunnittelu
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onkin kiertotaloudessa keskeistä, sillä sen on arvioitu vastaavan 80prosenttisesti tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.
Modulaarisuus, muunneltavuus ja mukautuvuus ovat kiertotaloudessa keskeisiä
ominaisuuksia: nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä täytyy tuotteita
voida kehittää tekemättä koko tuotetta uudelleen. Kiertotaloudesta tulee
Pirkanmaan vahva vientituote. Bio- ja kiertotalous, cleantech- ja jakamistalous
ovat siitä vain muutamia esimerkkejä.
Me haluamme, että Tampereen luonnonsuojeluohjelmaa jatketaan myös
vuoden 2020 jälkeen. Oleellista on suojella arvokkaita luontokohteita ja pitää
samalla huolta uhanalaisista eliöstöstä.

Liikennejärjestelmä tukee
yhteyksiä ja taloutta
Vapaus liikkua on perusoikeutemme. Tulevaisuuden liikenteessä täytyy sovittaa
yhteen päästöjen vähentäminen ja sujuva liikkuminen. Olemalla helposti
saavutettava Tampere säilyttää veto- ja pitovoimaansa sekä elinkeinoelämän
toimintaedellytykset. Hyvään saavutettavuuteen kuuluvat kansainväliset,
kotimaiset ja alueen sisäiset yhteydet.
Haluamme, että saavutettavuudessa huomioidaan erityisen vahvasti
yhdenvertaisuus. Sisäiset liikenneyhteydet täytyy suunnitella siten, että
ydinkeskustaan pääsee sujuvasti kaikilla kulkutavoilla. Samalla kestäviä
kulkutapoja kehitetään yhä houkuttelevammiksi.
Tampereen vahvuuden perustana ovat olleet keskeinen sijainti valtateiden ja
junaratojen risteyskohdassa sekä hyvät ja nopeat yhteydet
pääkaupunkiseudulle. Lisäksi Tampere-Pirkkalan lentoasema on kytkenyt
kaupunkimme osaksi globaalia taloutta: se on mahdollistanut kansainvälisten
yritysten sijoittumisen tänne sekä tukenut kokousten, kongressien ja messujen
kasvua tällä alueella. Tampereen saavutettavuuden kehittämisessä on edelleen
katsottava pitkälle tulevaisuuteen ja tehtävä rohkeita avauksia.
Nopea junayhteys ja moottoritie Helsinkiin mahdollistavat päivittäisenkin
työmatkailun Helsinkiin, mikä taas mahdollistaa perheiden asumisen
Tampereella. Hyvien yhteyksien ansiosta osaava työvoima ja erilaiset yritykset
voivat sijoittua Tampereelle, jossa on pk-seutua alempi kustannustaso.
Tampereen keskustan saavutettavuus kaikilla kulkumuodoilla on keskustan
kaupallisen elinvoiman säilyttämisen kannalta oleellisen tärkeää nyt ja
tulevaisuudessa. Tavoitteemme on, että julkisen liikenteen kehittämisen ohella
keskustassa voidaan asioida kätevästi myös yksityisautolla.
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Älykäs ja kestävä liikkuminen palvelee kaikkien etuja
Lisätään kaupunkiseudun sisäisen liikenteen sujuvuutta
kehittämällä joukkoliikennettä
● Edistetään liikenteen sujuvuutta älykkäillä ratkaisuilla,
ilman ruuhkamaksuja
● Rakennetaan väyläsuunnittelun tueksi yhteishenkeä
maakunnassa ja valtion kanssa
●

Liikenteen kasvulle tulee antaa tilaa ja sitä tulee ohjata älykkäin ratkaisuin.
Liikennetilanteita voidaan jo nykyään seurata reaaliaikaisesti. Tätä tietoa
voidaan käyttää liikennevirtojen ohjaamiseen ja uusien innovaatioiden
luomiseen, joten sitä tulee tarjota yrityksille avoimesti koneluettavassa
muodossa.
Emme hyväksy Tampereen sisäisiä ruuhkamaksuja. Ruuhkien muodostuminen
ja tarpeettomat päästöt estetään esimerkiksi automaattisen liikennevirtojen
seurannan ja siihen perustuvan liikenteenohjauksen kautta. Tampereella on
tilaa ja tilausta innovaatioille.
Ihmiset ja tavarat liikkuvat Tampereen väyliä pitkin kaupunkiin ja ulospäin.
Haluamme kaupungin kehittävän niitä yhä turvallisemmiksi ja vastaamaan
tulevaisuuden kasvun tarpeisiin.
Haluamme, että valtatie 9:ää jatketaan moottoritienä ainakin Suinulaan asti.
Valtatie 12 on puolestaan perusparannuksen tarpeessa. Helsinki–Tampereväylälle tarvitaan lisää vaihtuvia nopeusnäyttöjä, ja vastaavia näyttöjä tulee
käyttää Tampereen sisälläkin nykyistä enemmän. Liikennejärjestelyjen täytyy
tukea liityntäliikennettä kaupunkiin pääväyliltä ja parkkitilaa tulee olla
liityntäpysäkeillä riittävästi.
Haluamme minimoida päällekkäiset raitiotie- ja bussilinjat sekä varmistaa
toimivat vaihtoyhteydet linjojen välillä. Bussiliikenteen sujuvuutta parannetaan
lisäämällä joukkoliikennekaistoja, liikennevaloetuuksia ja -ohituksia.
Tarvitsemme joukkoliikenteen tueksi myös viimeisen kilometrin ratkaisuja.
Keskusta-alueella näitä ovat tällä hetkellä yksityisten palveluntarjoajien
sähköpotkulaudat. Kaupunkipyöräverkostosta tulee tehdä kattava, ja kävelyn
sekä pyöräilyn mahdollisuuksia kaupungissa on muutenkin edistettävä.
Tamperelaisen kokoomuksen tarkoitus on myös kehittää vesistöliikennettä ja
satamia.
Kaupungin on toimittava alustana uuden teknologian ratkaisuille. Tavoitteemme
on, että Tampereen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään voidaan
integroida mikä tahansa liikkumispalveluja tarjoava järjestelmä.
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Raideliikenne parantaa palvelutasoa ja tehokkuutta
Edistetään Suomiradan suunnittelua
Kehitetään lähijunaliikennettä mahdollisuutena maankäytön
tehostamisen yhdessä raitiotien kanssa. Toteutetaan hankinnat
kilpailutusten kautta.
● Selvitetään ja perustetaan tarkoituksenmukaisin lähijunaliikenteen
järjestäjäorganisaatio maakunnassa
● Jatkosuunnitellaan raitiotietä Koilliskeskus–Hatanpää–Härmälälinjan sekä Lielahden ja Vuoreksen linjausten osalta
●
●

Tampereen katukuva ja liikennejärjestelmä muuttuvat perusteellisesti vuonna
2021, kun Tampereen Ratikka aloittaa liikennöinnin kaupungin sisäisen
joukkoliikenteen selkärankana. Jotta raitiotiestä voitaisiin puhua järjestelmänä,
on myös kolmas vaihe Koilliskeskuksesta Härmälään rakennettava
vuosikymmenen loppuun mennessä.
Seuturaitiotien yleisperiaatteena on oltava se, että kukin kunta vastaa
alueelleen sijoittuvan raideinfran rakentamisen kustannuksista sekä liikennöintija kalustokustannuksista. Jokaisen mukana olevan kunnan on osallistuttava
myös varikoiden ja liikenteenvalvonnan ylläpidon kustannuksiin.
Pidemmällä tähtäimellä tulee Tampereen kaupunkiseudun ja jopa koko
Pirkanmaan joukkoliikenteen selkärangan muodostua raideliikenteestä.
Tehokkaan liikennöinnin ansiosta raideliikenteen varteen voidaan rakentaa
tavanomaista tiiviimmin. Lähijunaliikenteen kehittäminen on tehokkainta
lisäraiteiden avulla. Tärkein kehittämissuunta on Suomirata ja etenkin
Tampere–Helsinki-ratayhteys, joka kytkee kaupunkimme tulevaisuudessa
suoraan myös Helsinki-Vantaan lentoasemaan. Myös Tampere-Pirkkalan
lentoyhteyksistä tulee pitää huolta.
Kaupungin on toimittava aktiivisesti yhteistyössä liikenne- ja
viestintäministeriön, Väyläviraston ja VR:n kanssa. Lähijuna-asemien
käyttöönotto täytyy sitoa potentiaaliseen käyttäjämäärään, maankäytön
kehittämiseen sekä investointi- ja operointiresursseihin. Oleellista on suunnitella
raideliikenteen strategia.
Ajoneuvoilla tulee päästä sujuvasti myös keskustaan
●
●
●
●
●

Huolehditaan, että Tampereen keskustan saavuttaa
sujuvasti kaikilla kulkumuodoilla
Huolehditaan parkkipaikkojen riittävyydestä
Käynnistetään Kunkun parkin rakentaminen
Edistetään Vaitinaron eritasoliittymän toteutumista
osana Hiedanrannan kaupunginosan liikenneverkkoa.
Jätetään toteuttamatta liikenneratkaisut, joiden tarkoitus
on haitata ajoneuvoliikenteen sujuvuutta

Kunkun parkki on Tammerkosken länsipuolelle rakennettava maanalainen
pysäköintilaitos. Sen toteuttaminen on välttämätöntä, sillä siten voidaan
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noudattaa pääperiaatetta, jossa pidempiaikainen pysäköinti siirretään maan alle
ja pysäköintilaitoksiin. Kadunvarret varataan päiväaikaan lyhytaikaiseen
asiointipysäköintiin.
Kunkun parkki on tarkoitus yhdistää Tammerkosken alta sen itäpuolella olevaan
Hämpin parkkiin, jonka pääasiallisen sisäänajon tulee tapahtua Viinikankadulta
mahdollisimman läheltä Viinikan risteysaluetta.
Tavoitteemme on turvata keskustassa toimiville yrittäjille sujuva huoltoliikenne
ja yhteydet. Kaupunki- ja liikennesuunnittelussa on varauduttava myös
ilmakuljetuksiin drooneilla.
Vaitinaron eritasoliittymä on yksi Tampereen tärkeimpiä liikenteellisiä
edunvalvontakohteita valtion suuntaan. Hiedanrannan alueen liikennejärjestelyt
perustuvat liittymän toteutumiseen, joten hanketta tulee edistää ja kaupungin
tulee varautua osallistumaan sen kustannuksiin. Rantaväylän tunnelin liikenteen
sujuvuutta auttaisi valtion toimesta säädetty nopeusrajoitusten nosto.
Kestävämpään liikkumiseen siirtymistä tuetaan lainsäädännöllä, joka on myös
pakottava lainsäädäntö EU-tasolla. Tampere on ollut kokoluokassaan maailman
ruuhkattomin kaupunki, joten ruuhkamaksuja ei tule edelleenkään ottaa
käyttöön.
Rakennetaan Tamperetta tulevaisuuden tarpeet huomioiden
●
●
●

Parannetaan muutosvalmiutta ja joustavuutta
Edistetään käsittelyaikatakuuta
Hyödynnetään digitalisaatiota täysimääräisesti
myös maankäytön prosesseissa

Maailma muuttuu kiihtyvällä tahdilla, ja vastaan tulee odottamattomiakin asioita.
Oikea-aikainen reagointi muutoksiin lisää kaupungin vetovoimaa.
Muutosvalmius ei tarkoita maankäytön arvoista luopumista, vaan niiden
täsmentämistä.
Yhdenkään kaupungin kehitykselle eivät ole hyväksi tyhjäksi jäävät tontit tai
turhaan rakennettu infrastruktuuri. Viherkäytävät, viheralueet, hiilineutraalisuus,
taloudellisuus ja kestävä yhdyskuntarakenne ovat oleellisia toimivan
kaupunkirakenteen kannalta.
Poikkeamismenettelyn ohelle tarvitaan uusia työkaluja ja toimintatapoja, jotka
mahdollistavat muutosjoustavuuden ilman poikkeamistarvetta. Keskeistä on
viranomaisten yhteistyö. Esimerkiksi jos hankkeen käsittely on sisäisesti
epäselvää, näyttää prosessi kuntalaisten näkökulmasta vieläkin
epäselvemmältä.
Kun resurssit eivät riitä prosessien kokonaisvaltaiseen uudistamiseen, tarjoaa
kokeilukulttuuri uusia ratkaisuja. Rohkeus toteuttaa erilaisia hankkeita ja avata
vanhoja käytänteitä tai jopa laintulkintoja antaa mahdollisuuksia onnistumiseen.
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Myös digitalisaatio tuo merkittäviä mahdollisuuksia kehittämiseen ja
tehostamiseen.
Meidän visiossamme Tampere voisi Suomessa ensimmäisenä kuntana luoda
tehokkaan maankäytön kokonaisprosessin, joka on kaupunkilaisille entistä
tasavertaisempi ja muutoksille sopeutuvampi sekä huomioi ympäristön tarpeet
ja hiilineutraalisuustavoitteet.

Hyvä kaavoitus sekä maa- ja asuntopolitiikka luovat kasvua ja
viihtyisyyttä
Huolehditaan riittävästä kaavavarannosta sekä asumiselle
että yritys- ja toimistorakentamiselle
● Nähdään kaupunki erilaisten hankkeiden mahdollistajana, ei rajaajana
● Ehkäistään hyvällä kaupunkisuunnittelulla asuinalueiden eriytymistä
● Jätetään nostamatta kiinteistöveroja, maksuja tai piiloveroja
tulevalla vaalikaudella
●

Tampere on koko Suomelle tärkeä kasvun veturi ja innovaatiokeskittymä.
Kaavoituksessa on huolehdittava, että kaupunkista löytyy mahdollisuuksia
erilaiseen asumiseen ja vapaa-ajan viettoon. Tarjolla on myös oltava jatkuvasti
riittävä määrä yritystontteja.
Huolehdimme siitä, että asuntopolitiikkamme on pitkäjänteistä ja ennakoitavaa.
Tavoitteena on tarjota monipuolisia asumisratkaisuja, joista kukin voi valita
henkilökohtaisia tarpeitaan ja talouttaan vastaavan asunnon. Pyrimme
ylläpitämään rantarakentamisen mahdollisuuksia Tampereella ja tukemaan
kumppanuuskaavoitusta.
Haluamme, että puhdas luonto säilyy tulevillekin sukupolville, ja kannamme
huolta sen monimuotoisuudesta. Kaupungin tulee huolehtia riittävästä
viherrakentamisesta sekä virkistysalueiden verkostosta. On oleellista pitää
huolta siististi hoidetuista puistoista sekä viheralueista.
Tavoittelemamme Tampere on mielenkiintoinen ja täynnä elämyksiä.
Rantareitit, puistot, liikuntamahdollisuudet, muut kiinnostavat kohteet ja
monipuoliset tapahtumat tekevät kaupungista elävän ja viihtyisän. Haluamme
tiivistää kaupunkirakennetta, ottaa käyttöön hukkatiloja sekä uudistaa jo
olemassa olevaa uudisrakentamisen lisäksi. Parannamme
kaupunkisuunnittelun keinoin turvallisuutta ja esteettömyyttä.
Pyrimme mahdollistamaan monipuoliset asumisen ja rakentamisen ratkaisut
sekä täydennysrakentamisen. Asumisen hintakehitys pidetään kurissa
turvaamalla riittävä tontti- ja asuntotarjonta. Tampereella tulee säilyttää
täydennysrakentamisen kannusteet maapolitiikassa. Tamperelaisten perheiden
tarpeisiin tulee tarjota hyviä omakotitalotontteja.
Kaupungin vuokratonttien vuokrankorotusten tulee olla ennakoitavissa ja
hintatason kehityksen kohtuullista. Tampereella tulee olla mahdollisuus
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lunastaa kaupungin vuokratontit omaksi. Kiinteistöveroja, maksuja tai piiloveroja
ei pidä nostaa tulevalla vaalikaudella.

Kaupungin terve talous
on kaikkien turva
● Muistetaan, että terve talous on kaikkien turva
● Mahdollistetaan kannattavia investointeja
● Jätetään kiristämättä veroprosenttia tulevalla valtuustokaudella
Koronapandemian seurauksena kuntatalouteen ja kaupungin talouteen
kohdistuu lähivuosien aikana todella suuria paineita. Mielestämme talous täytyy
tasapainottaa pidemmällä aikavälillä.
Talouden tasapainottaminen on perusteltua ulottaa useammalle vuodelle. Jos
kuntien talous romahtaa, vaarantuu niiden mahdollisuus suoriutua
lakisääteisten ja muiden tärkeiden tehtävien hoitamisesta. Pandemian aikana
opitut, hyväksi todetut toimintatavat on syytä aidosti tunnistaa, vakiinnuttaa ja
levittää yksikkörajojen yli koko kaupungin käyttöön.
Tavoitteemme on, ettei veroprosenttia nosteta Tampereella. Kunnallinen
piiloverottaminen ja elämisen kustannusten nousu on laitettava kuriin. Lisäksi
Tampereen veroprosentti täytyy pitää matalampana ja kilpailukykyisenä muihin
kasvukeskusten kaupunkeihin nähden. Menojen kasvua on hillittävä jatkamalla
toimintojen tehostamista myös tulevalla valtuustokaudella. Kaupungin toiminta
ja taloudellinen tilanne on parhaiten mitattavissa palveluissa ja palveluina.
Nyt on viimeistään aika kiinnittää huomio palveluihin sekä niiden tehokkuuteen,
laatuun ja saatavuuteen. Tämä mahdollistaa entistä paremman läpinäkyvyyden,
kustannustehokkuuden ja palvelujen ensiluokkaisuuden.
Julkisten palvelujen tarve kasvaa edelleen nopeasti. Tästä paineesta
selviäminen vaatii välttämättä työn tuottavuuden radikaalia kasvattamista.
Digitalisaation hyödyntäminen on yksiparhaista keinoista tehokkuuden
lisäämiseen. Käytännössä tämä siirtymä tarkoittaa esimerkiksi toimintojen
automatisointia, uusien toimintatapojen laajamittaista käyttöönottoa sekä
tekoälyn valjastamista kaiken toiminnan avuksi.
Koronapandemian myötä Tampereen lainamäärän kasvua voidaan hillitä sillä,
etteivät toimintamenot nouse. Toinen konkreettinen keino on myydä
strategisesti vähemmän tärkeää omaisuutta. Jotta pääsemme aitoon talouden
tasapainottamiseen, tulee meidän tarkastella kaupunkitasolla
yhteistoimintamenettelyä ja päätöksentekoa esimerkiksi henkilöstövaikutusten
osalta.
Pormestarin vuoden 2020 talousarvion yhteydessä esiteltiin marraskuussa
2019 kymmenen kohdan toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi.
Haluamme tämän ohjelman jatkuvan. Talous-, tuottavuus- ja
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tuloksellisuusohjelman jatkamisessa oleellista on seurata erityisesti tuottavuutta
palvelualue- ja lautakuntatasolla. Palvelujen rakennemuutosta, työtapojen
uudistamista ja digitalisaation hyödyntämistä tulee vahvasti jatkaa.
Kaupungin on mahdollista selvitä koronapandemian aiheuttamista syvistä
taloushaasteista myös kannattavien investointien kautta. Mielestämme talouden
rattaat on pidettävä pyörimässä kannattavilla investoinneilla, jotka tuovat
lisäarvoa koko kaupungille.
On selvää, että vain terve kuntatalous mahdollistaa mahdollisimmat laajat,
kattavat ja saavutettavat palvelut sekä kestävän tulevaisuuden. Tamperelainen
kokoomus haluaa käyttää verorahoja tehokkaasti. Ensiarvoisen tärkeää on, että
veroaste ja ihmisen oikeus päättää itse ansioistaan ovat tasapainossa.
Kaupungin menot ja tulot on saatava tasapainoon.
Elämme edelleen tilanteessa, jossa kustannuksiltaan vaikeasti ennustettavien
sote-palvelujen järjestäminen siirtyy kaupungilta pois. Tampere on olemassa
ennen kaikkea kaupunkilaisia ja heille tuotettavia palveluja varten. Nyt uhkana
on, että tamperelaisten palvelut kärsivät. Kannamme huolta siitä, että
maakuntauudistuksen taloudellinen vaikutus Tampereen kaupunkiin on liian
suuri. Kaupungin on pidettävä rahoitusasemansa ja investointikykynsä myös
mahdollisen uudistuksen jälkeen. Maakuntavero lisäisi riskiä kokonaisverotason
nousuun.
Tamperelaisen kokoomuksen mielestä kaupungin tulopohjaa ei tule vahvistaa
veronkorotuksilla vaan parantamalla elinkeinoelämän ja työnteon edellytyksiä.
Parhaita tapoja turvata veropohja on uusien työpaikkojen luominen sekä
menestyksekäs yritystoiminta. Tavoitteemme on turvata avoimella toiminnalla
ja kilpailukykyisellä talouspolitiikalla myös ulkomaisten investointien pääsy
Tampereelle.

Tavoitteena turvallinen Tampere
● Nostetaan keskiöön ennaltaehkäisevä ja tamperelaisten
auttamiseen tähtäävä toiminta
Yksi kestävän yhteiskunnan tärkeimmistä päämääristä on ihmisten oikeus elää
turvassa. Keskeistä on löytää ja tuoda ajoissa avun äärelle ihmiset, jotka syystä
tai toisesta kohtaavat elämässään vaikeuksia, joita eivät omin voimin pysty
ylittämään. Ennaltaehkäisevän ja ihmisten auttamiseen tähtäävän toiminnan on
oltava tekemisen ytimessä.
Osallisuus, syrjimättömyys, vapaa tiedonvälitys sekä ajatuksen-, omantunnon-,
uskonnon- ja sananvapaus ovat välttämättömiä edellytyksiä sille, että voimme
tulevaisuudessakin ylläpitää ja kehittää demokraattista ja avointa yhteiskuntaa.
Turvallisuuden on ulotuttava jokaisen tamperelaisen elinpiiriin.
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Asema, kadut ja puistot ovat turvallisia jokaiselle kaikkina vuorokaudenaikoina.
Kaupunkisuunnittelussa ja kunnossapidossa kiinnitetään entistä enemmän
huomioita arjen turvallisuuteen – riittävään valaistukseen, turvallisiin suojateihin
ja epäterveen eriytymisen vähentämiseen. Käymme aktiivista vuoropuhelua
poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten kanssa. Hiljaisiin hälyttäviin
signaaleihin tulee reagoida nopeasti.
Erityisesti keskustan alueella tulee ottaa huomioon esimerkiksi eri tapahtumien
aiheuttamat mahdolliset turvallisuusuhat sekä lisääntyneen huumausaineiden
käytön aiheuttamat lieveilmiöt. Kaupungin huolestuttava päihdetilanne on
saatava kuriin.
Turvallisuutta on ylläpidettävä ja vahvistettava joka päivä tietoisilla valinnoilla ja
teoilla sekä kaupungin että asukkaiden tasolla. Turvallinen Tampere on
varautunut säilyttämään toimintakykynsä myös yllättävissä tilanteissa.
Varautuminen turvallisuusuhkiin perustuu yhä enemmän kokonaisturvallisuuden
ajatteluun.
Kun jokainen välittää itsestään ja lähimmäisistään sekä tiedostaa oman
vastuunsa, syntyy arkeen perusturvallisuus. Huolehtimalla myös
turvallisuudesta varmistamme, että Tampere pysyy jatkossakin yhteisen kasvun
kotina.

