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JOHDANTO
Kevään 2017 kuntavaaleissa päätetään, miten Tamperetta johdetaan seuraavat neljä vuotta.
Tampereen Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma pohjaa realistiselle arviolle, että kaupungin tulot
eivät kasva. Verojen ja maksujen korottamisen sekä ylivelkaantumisen sijasta on hillittävä menoja.
Olemme valmiita etsimään säästöjä hallintokuluista ja investointisuunnitelmista. Paisunutta
kuntabyrokratiaa on purettava. Tarvitsemme hallintoon avoimuutta, järkeä ja kohtuutta.
Emme tue kaupunkiraitiotien kaltaisia verovaroilla kustannettuja kalliita ja tarpeettomia
investointeja. Raitiotien rakentamispäätös on peruttava uuden valtuuston toimesta heti
valtuustokauden alussa ja raitiotien rakentamista valmistelevat työt on keskeytettävä.
Karsittavaa löytyy myös kansainvälisyyteen liittyvistä menoista. Kannatamme paluuta takaisin
suomalaisuuden ja tamperelaisuuden korostamiseen. Vain kansalliselta pohjalta voi kasvaa aito
kansainvälisyys sekä menestys.
Tampereesta on tehtävä vetovoimainen niin työllistäville yrityksille kuin koulutetulle aktiiviselle
väestölle. Tampereen kaupungin palveluiden ja hankintojen tulee työllistää ensisijaisesti paikallisia
yrityksiä ja työntekijöitä. Äänestämällä perussuomalaisia äänestät Tampereelle lisää suomalaista
työtä ja yrittämistä.
Nyt on aika asettaa asiat arvojärjestykseen. Meille Perustamperelaisille tärkeintä ovat tavallisten
ihmisten arkielämän peruspalvelut, pääseekö lääkäriin kun on sairas, onko lapsen koulu hyvä ja
turvallinen, saavatko ikääntyneet ja vammaiset tarvitsemaansa hoivaa? Haluamme investoida
tamperelaisten hyvinvointiin.
Tampereen katukuvassa näkyy EU:n voimistunut tavoite muuttaa jäsenvaltioidensa etnisuskonnollista rakennetta. On ilmiselvää, että tässä tarkoituksessa myös Tampereelle houkutellaan
ulkomaalaisia paremmilla eduilla ja tamperelaisten kustannuksella. Haittamaahanmuuton
kustannukset ovat pois suomalaisten palveluista. Tampereen Perussuomalaiset asettavat
tamperelaisten ja suomalaisten edun etusijalle.
Kaupungin pakolaiskiintiö on nollattava ja luovuttava kaikista etnisyyteen perustuvista kiintiöistä.
Tamperelaiset eriarvoiseen asemaan asettavat maahanmuuttajien edut on poistettava ja siirrettävä
painopiste kotouttamisesta kotiuttamiseen. Tampereen Perussuomalaiset eivät tule hyväksymään
maahanmuuttajien ohituskaistoja eikä suomalaisten syrjintää millään sektorilla. Tamperelaisten ei
pidä joutua hallitsemattoman maahanmuuton maksajiksi.
Aluehallinto- ja soteuudistuksen valmistelussa on tähdennettävä lähipalveluiden säilymistä ja
varmistettava, että päätöksenteko pysyy lähellä niitä, joita päätökset koskevat.
Nykyinen elintasokupla on velkavetoinen, eikä nopeaa tietä parempaan voida luvata. Kaupunkilaisten
on sisäistettävä, että järki ja reiluus on palautettava taloudenpitoon. Tampereen Perussuomalaiset
eivät tee katteettomia lupauksia, vaan tarjoavat vastuullisen vaihtoehdon, joka pyrkii aloittamaan
hitaan ja varman suunnanmuutoksen. Sen toteutuminen edellyttää rohkeutta myös sinulta
äänestäjänä. Rohkeutta äänestää omien etujesi puolesta, suomalaisen Tampereen puolesta.
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1. HYVINVOINTI JA SOSIAALIPALVELUT
1.1 Terveyspalvelut
Perussuomalaiset kannattavat yhdenvertaisia ja kaikkien saatavilla olevia terveyspalveluja. Verovaroilla
tulee kattaa toimivat ja saavutettavat terveyspalvelut lähellä kuntalaista. Palveluiden keskittäminen on
ristiriidassa alueellisen yhdenvertaisuuden kanssa.
Palveluiden ulkoistamiseen on suhtauduttava kriittisesti. Kansainvälisiä suuryhtiöitä ei pidä päästää
monopoliasemaan. Palveluiden tuottamisessa on keskityttävä laatuun ja kokonaistaloudellisuuteen, ei
hintaan. Kilpailutuksessa on otettava huomioon asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja turvattava hoidon
jatkuvuus.
Lääkäreiden on voitava keskittyä tuottavaan työhön. Vakituista henkilökuntaa tulee olla tarpeellinen määrä.
Omalääkäri-omahoitajamallia on kehitettävä toimivaksi. Malli takaa pitkäaikaissairaiden parhaan
mahdollisen kokonaisvaltaisen hoidon jatkuvuuden ja koordinoinnin. Omahoitajuuden perhekeskeisyyttä
tulee kehittää siten, että perheenjäsenet huomioidaan antamalla oikeaa tietoa, ohjausta ja tukea.
Mielenterveyspalvelut on turvattava kaikille niitä tarvitseville. Erityisesti lasten ja nuorten psykiatrinen
hoito ja terapiapalvelut ennaltaehkäisevät monia vakavia haittavaikutuksia, joihin psyykkiset ongelmat
pitkään jatkuessaan johtavat. Mielenterveyden häiriöiden ennalta ehkäisyyn, varhaiseen tunnistamiseen ja
hoitoon ohjaamiseen on kiinnitettävä merkittävästi enemmän huomiota ja tarjottava todellisen tarpeen
mukaisia hoitomahdollisuuksia.
Mielenterveysongelmat ovat koko perheen asia. Mielenterveyspalveluiden tulee edistää arjenläheistä tukea
ja toiminnallisuutta, sekä vahvistaa tarkoituksenmukaisia toimintamuotoja, lääkekeskeisyyden vaarat
tunnistaen. Jonotusaikojen on oltava kohtuulliset ja sairaalapaikkoja riittävästi.
Ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon on lisättävä resursseja niin, että voidaan puuttua ongelmiin
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ikäluokittaiset terveystarkastukset on säilytettävä vähintään
entisellään, jotta voidaan ehkäistä vakavampien sairauksien kehittymistä. Kaikille kaupunkilaisille suunnattu
neuvolaverkosto on lähipalvelu, joka vähentäisi raskaampien terveyspalveluiden kustannuksia.
Verovaroin maksettavaan terveydenhuoltoon eivät kuulu etnisperusteiset operaatiot. Esimerkiksi
ympärileikkaukset, jotka eivät perustu sairaudenhoitoon, eivät kuulu kunnalliseen terveydenhuoltoon.
Tietojärjestelmien toimivuus on nostettava korkealle prioriteetille. Toiminnan odottelu tai hidas tietojen
syöttäminen vaarantaa potilasturvallisuuden, eikä ole taloudellisestikaan kannattavaa. Järjestelmähankinnat
on pidettävä kohtuullisen kokoisina ja ohjelmien on oltava yhteensopivia. Järjestelmiä ei saa sitoa yhteen
toimittajaan. Avoimia rajapintoja täytyy suosia.
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1.2 Vanhus- ja vammaispalvelut
Hoitajamitoitus on pidettävä aikaisemmalla tasolla. Valvontaa on tehostettava, jotta tavoite saavutetaan
myös reaalielämässä, ei ainoastaan paperilla kuluja kikkailemalla.
Vanhuspalvelulain mahdolliset vaikutukset on ennakoitava. Tarkoituksellista alibudjetointia ei pidä
muutenkaan sallia. Suunnitelma ikääntyneen väestön aseman turvaamiseksi, on päivitettävä valtuustokauden
alussa.
Kotihoito ja ateriapalvelut on järjestettävä ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. On varmistettava riittävän
avustavan henkilökunnan määrä ja laadunvalvonta. Perussuomalaiset valtuutetut esittävät kunnallisten
kodinhoitajien palauttamista kaupungin vanhustyöhön.
Laitospaikkoja ei pidä vähentää nykyisestään. Huonokuntoisten vanhusten kotihoito on epäinhimillistä ja
saattaa jopa täyttää heitteillejätön kriteerit. On kehitettävä paremmin toimivaksi järjestelmää, jolla tutkitaan
tilanne, jolloin ikäihmisen katsotaan tarvitsevan laitospaikkaa.
Palveluja on kehitettävä ikäihmisten ja omaisten ehdoilla ja tueksi. Virikkeellinen lähiympäristö
yksinäisyyden poistoon lisää ihmisten kanssakäymistä. Vanhustyö on käsin tehtävää työtä, jota ei voi
millään tavalla kiertää tai korvata.
Ikäihmisten osallistumista on edistettävä. Säästöjen nimissä poistetut korttelikerhot ja keskuspalvelukortti
on palautettava sekä lähitorien yhteyteen on luotava ikäihmisille ns. satelliitti- kokoontumispaikkoja.
Tarvittaessa asiakkaan on saatava henkilökohtaista palvelua. Kaikilla ei ole mahdollisuutta tai osaamista
nettipalveluihin, tällaistenkin henkilöiden on saatava tasavertaiset palvelut.
Palvelumaksuja on kohtuullistettava.
Suomen sodissa palvelleita sotaveteraaneja ja lähiomaisia on kohdeltava kunniakansalaisina.

1.3 Perhe- ja sosiaalipalvelut
Omaishoito on paitsi yhteiskunnallisesti edullisin myös inhimillisesti paras vaihtoehto. Perussuomalaiset
valvovat omaishoitajien oikeuksien toteutumista Tampereella. Omaishoitajien vapaiden ajaksi on löydyttävä
riittävästi sopivia laadukkaita hoitopaikkoja. Kaupungin on tehostettava tiedottamista omaishoitajien
oikeuksista. Vuosittain on budjetoitava riittävä määräraha omaishoidontukea varten.
Vanhemmille on luotava aito mahdollisuus valita päivähoidon sijasta kotihoito. Subjektiivinen päivähoitooikeus on rajattava lain sallimalle tasolle. Vanhemman ollessa kotona, on lapsella oikeus olla oman
vanhempansa hoivassa eikä yhteiskunnan vastuulla, ellei kyse ole yksilöllisestä henkilökohtaisesta tarpeesta.
Kaupungin on tarjottava riittävästi vaihtoehtoista sosiaalistavaa toimintaa, kuten kerhoja tai
leikkipuistoryhmiä.
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Ennaltaehkäisevän lastensuojelun pitää tukea ensisijaisesti vanhemmuutta ja ydinperhettä.
Ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen on aloitettava jo neuvolassa. Palveluiden tehostaminen myös
koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä perhepalveluissa on tarpeen. Varhainen tuki arjen asioissa
ehkäisee ongelmien syntymistä. Perussuomalaiset esittävät, että palautetaan kunnalliset kodinhoitajat
kaupungin perhetyöhön.
Lastensuojelutyön asiakasmitoitusta on kohtuullistettava. Sosiaalityöntekijöitä on oltava tarpeeksi, jotta
aika riittäisi lasten kohtaamiseen. Yksi sosiaalityöntekijä voi hoitaa laadukkaasti korkeintaan 15 lapsen asiaa
vuodessa.
Kaikille lapsille ja perheille on taattava mahdollisuus laadukkaaseen lastensuojeluun. Huostaanotosta on
tullut yksityistämisen kautta bisnestä. Huostaanottojen määrä on saatava vähenemään tehostamalla
perhetyötä. Sijoituspaikkoja on valvottava ja kaltoinkohteluun puututtava herkästi.
Nuorten syrjäytymistä on tehokkaasti ehkäistävä. Peruskouluissa on annettava enemmän sijaa arjen
taidoille, joilla tähdätään oman elämän hallintaan. Samat opiskelumuodot eivät sovi kaikille,
oppisopimuskoulutuksen kehittäminen luo mahdollisuuksia niille nuorille, joille tavanomainen opiskelu on
vaikeaa. Kaupungin on tarjottava lapsille ja nuorille monipuolisia ja edullisia harrastusmahdollisuuksia.
Etsivään nuorisotyöhön on saatava lisäresursseja. Matalan kynnyksen palvelut ehkäisevät ongelmien
kasaantumista ja tarjoavat apua, jos ne ovat jo kasaantuneet. Etsivän nuorisotyön avulla tavoitetaan niitäkin
nuoria jotka ovat tippuneet jo muiden palvelujen piiristä.

1.4 Opetuspalvelut
Resursseja on lisättävä varhaiseen tukeen lähikoulussa lain vaatimalle tasolle. Peruskoulussa tulee olla
riittävästi erityisopettajia, kouluavustajia ja toimiva oppilashuolto. Perussuomalaiset valtuutetut sitoutuvat
seuramaan opetuksen toteutumista vähintään lain puitteissa.
Kaikilla oppilailla tulisi olla mahdollisuus käydä koko ala-aste tutussa lähikoulussa. Opetusryhmien koko
vaikuttaa keskeisesti opetuksen laatuun, jotta oppilaiden yksilölliset tarpeet tulisivat huomioitua.
Resurssiopettajia ja jakotunteja on oltava riittävästi.
Kaikille peruskoulun päättäneille on voitava tarjota opiskelupaikkoja tai oppisopimuskoulutusta.
Kaupungilla ei ole varaa väliinputoajiin, nuorille on oltava tarjolla riittävästi toisen asteen koulutusta.
Etenkin nopeaan ammattiin valmistumiseen sekä yrittäjyyteen on kannustettava. Meillä on jo liikaa
ylikoulutettuja työttömiä, asenneilmapiiriä on muokattava arvostamaan enemmän ammattitaitoisia
työntekijöitä ja yrittäjiä.
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1.5 Liikunta- ja kulttuuripalvelut
Liikunta- ja kulttuuripalveluiden on oltava kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä taloudellisesta
asemasta huolimatta.
Kunnostaan huolehtiva väestö säästää terveydenhoitokuluja. Liikunta edistää terveellisiä elämäntapoja ja
ehkäisee syrjäytymistä, sekä pitää yllä työ- ja toimintakykyä.
Kaikenikäisten monipuolinen arkiliikunta ja tavoitteellinen kilpaurheilu tukevat toinen toisiaan.
Kaupungin on pyrittävä huolehtimaan, että molemmille liikuntamuodoille on tasapainoisesti tarjolla tiloja.
Kaupungin hallinnassa olevissa liikuntapaikoissa vuoroja on jaettava järkevällä tavalla. Tilojen käytön on
oltava tehokasta ja eri liikuntaryhmien erityispiirteet huomioivaa.
Edulliset lähiliikuntapaikat on nähtävä mahdollisuutena. Ulkojäiden, yleisurheilukenttien ja tekonurmien
ylläpito on kustannustehokasta. Kaavoituksessa on huomioitava lähiliikuntapaikat.
Uimarantojen määrää on lisättävä. Uimarantojen kunnossapidon ja hoidon siirtäminen paikallisille
yrityksille parantaa laatua ja tukee työllistymistä.
Kaupungin on tuettava ensisijaisesti suomalaisiin arvoihin perustuvaa kulttuuritoimintaa.
Kansalaisopistojen ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia tuottavien järjestöjen tukeminen on erityisen
tärkeää. Perussuomalaiset valtuutetut eivät halua tukea eliittikulttuuria eikä kannattamatonta liiketoimintaa.
Monipuoliset kirjastopalvelut on oltava jokaisen saatavilla. Kirjaston perustehtävät ovat yhä erittäin
tärkeitä mahdollistaessaan kaikille kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet tiedon hankkimiseen
tulotasosta riippumatta. Kirjojen lainaamisen ja lehtilukusalien ohella kirjasto voi olla pienituloiselle ainoa
paikka päästä internettiin.
Kaupungin on tuettava pieniä harrasteryhmiä muun muassa antamalla niiden toimintaan tiloja.
Edulliset harjoittelutilat bändeille ja liikuntapaikat uusille nuorisolajeille kuten skeittirampit ovat
ensiarvoisen tärkeitä ja kustannustehokkaita toimia syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Liikunta- ja kulttuuripalveluita on hyödynnettävä enemmän hyvinvointipalveluissa. Kolmannen sektorin
tuottama toiminta on edullista hyvinvoinnin edistämistä kaiken ikäisille. Avustuksissa on suosittava
kaupungin ydintoimintaa tukevia yhdistyksiä.

SUOMALAINEN TAMPERE

2. KILPAILUKYKY
2.1 Työllistämispalvelut
Toimivat yksityiset työmarkkinat ovat julkisia työllistämistoimia parempi vaihtoehto. Julkiset
työllistämistoimet on suunnattava ensisijaisesti heikommin työllistyviin.
Digitaalisia palveluita on kehitettävä, mutta työvoimapalveluita ei saa jättää vain verkkopalveluiden
varaan. Työnhaku on oltava kannustavaa ja hakijalle on tarjottava yksilöllistä henkilökohtaista palvelua.
Varsinkin nuorten pitkäaikaistyöttömyys on saatava pysäytettyä. Kaupungin on tarjottava nuorille
harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja. Harjoitteluajalta on maksettava vähintään lain määrittelemää
minimipalkkaa. Nuorten työttömyys tai työvoimakoulutukseen pääseminen ei saa kestää yli kolmea
kuukautta.
Työllistämispalveluiden asiakkaina ”roikkuvat” todellisuudessa työkyvyttömät tulisi päästää eläkkeelle.
Kaupunki voi olla aktiivinen ja resursoida etsivään työhön.
Työllistämispalvelut ovat todellista työllistymistä, ei tempputyöllistämistä varten. Työllistämispalveluiden
tavoite on oltava työnantajan ja työntekijän todellinen kohtaaminen.
Yrittäjyys on oltava aito ja kestävä vaihtoehto. Työttömälle on tarjottava mahdollisuus itsensä
työllistämiseen ja annettava yksilöllistä neuvontaa ja tukea yrittäjyyden aloittamiseen ja sen jatkuvuuteen.

2.2 Elinkeinopalvelut
Kaikenkokoisten yritysten toimintaedellytykset on turvattava ja niitä on parannettava. Vientiteollisuus ei
tuo Tampereelle verotuloja ja vaurautta enää entiseen malliin. Työllisyyden kautta saavutettava elintaso
perustuu menestyviin yrityksiin. Kaupungin toiminnan on edistettävä pysyvien työpaikkojen syntymistä ja
nykyisten työpaikkojen säilymistä alueella, sekä tehtävä yrittäminen niin helpoksi kuin mahdollista.
Laajentumishaluisille tamperelaisille yrityksille tulee luoda edellytykset jatkaa toimintaansa Tampereella.
Myös uusia markkina-alueita etsiville yrityksille tulee olla tarjolla kaikenkokoisia yritystontteja.
Kaupungin on ostettava palvelut paikallisilta yrityksiltä. PK-yrittäjät toimintansa kautta tuovat valtaosan
Tampereen työpaikoista ja verotuloista. Kilpailutuksessa on kokonaistaloudellisuus oltava hintaa tärkeämpi
peruste. Kaupungin kilpailutukset laaditaan siten, että paikallisilla tarjoajilla on realistinen mahdollisuus
osallistua kilpailuun.
Elinkeinorakenteen muutokset on huomioitava. Tampereella on pitkät perinteet vientivetoisena
teollisuuskaupunkina. Vaikka toimialat muuttuvat, kaupungilla on mahdollisuus pysyä viennin kärjessä, kun
kysyntään vastataan osaamislähtöisesti.
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Matkailu- ja ohjelmapalveluita on kehitettävä. Tampereella ei olla osattu hyödyntää monimuotoista
potentiaalia yhdistää ja kasvattaa matkailuelinkeinoja. Maakunnallisella yhteistyöllä on mahdollisuus luoda
alueesta mielenkiintoinen ja monipuolinen matkailukohde mm. järviliikennettä kehittämällä.

2.3. Verotus
Menojen karsimisella ehkäistään kaupungin perimien maksujen ja verojen korotuspaineita. Viime
vuosina kuntien ohella myös valtio on kasvattanut veroastetta. Lähtöoletuksena kaupunkilainen osaa käyttää
rahansa järkevämmin kuin häntä verottava kaupunki.
Koiravero poistettava.

2.4 Asuminen
Kohtuuhintaisen ja laadukkaan omakotiasumisen on oltava mahdollista Tampereella. Kaikenkokoisten
vuokra- ja omistustonttien tarjontaa on parannettava. Tontit on osalliset huomioiden kaavoitettava riittävän
tehokkaalla, yhdenvertaisella rakentamismahdollisuudella. Rakennusluvan myöntämisen on perustuttava
laillisuusharkintaan.
Edullista vuokra-asuntotuotantoa on lisättävä sekä osuuskuntamuotoista rakentamista edistettävä.

2.5 Kansainvälisyys
Kieliosaamisen monipuolistaminen on oikeaa kansainvälisyyttä. Tampereen pitää osallistua alueelliseen
kielikokeiluun, jossa oppilas voi opiskella ruotsin sijasta jotain muuta itselleen vierasta kieltä.
Ulkolaisten opiskelijoiden lukukausimaksut tulevat nostamaan osaamisen tasoa. Tämä vahvistaa
Tamperetta edelleen kansainvälisesti arvostettuna yliopistokaupunkina.
Vain vahvalta kansalliselta pohjalta voidaan olla kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Tampereen
kaupungilla on pitkät perinteet kansainvälisenä teollisuuskaupunkina. Vaikka teollisuutta onkin karannut
löysemmän ilmastosääntelyn maihin, meillä on paljon kansallista osaamista, jolla voimme kilpailla
maailmanmarkkinoilla.
Tampereella on logistisesti erinomainen sijainti. Liikenteen solmukohta on hyödynnettävä markkinoimalla
seutua niin kotimaisille kuin ulkomaisillekin yrityksille myös logistiikan näkökulmasta.
Tampere-Pirkkalan lentoasemaa on kehitettävä kansainvälisesti merkittäväksi kentäksi. Matkailun
edistämisen lisäksi rahtiyhteyksien kehittäminen on tärkeä osa lentoliikenteen kehitystä. Tampereen on
maakunnan keskuskaupunkina oltava aloitteellinen ja aktiivinen.
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3. YHDYSKUNTARAKENNE
3.1 Investoinnit
Tarvitsemme vastuullisuutta ja pitkäjänteisyyttä päätöksentekoon. Perussuomalaiset eivät hyväksy
vaihtoehdottomasti ja puutteellisilla tiedoilla esitettyjä, julkisella rahoituksella toteutettavia hankkeita.
Suunnitellut suuret investoinnit tulee asettaa yhteismitallisiksi. Hyödyt, haitat, kustannukset,
välttämättömyys ja vaihtoehdot tulee arvioida ja vertailla. Päätöksenteko on heikolla pohjalla, jos aitoja
vaihtoehtoja ei tarjota.
Jo päätettyyn keskusjätevedenpuhdistamon osakassopimukseen on liitettävä ehto, että yhtiön osakkeiden
omistaminen tulee rajata vain suomalaisille kunnille. Tällä estettäisiin osakkeiden myynti ulkomaalaisille
toimijoille (vrt. Caruna ja sähkönsiirto).
Kansi- ja keskusareenan rakentamispäätös ei ole lainvoimainen. Ennen jatkosuunnittelua kaupungin on
odotettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten päätöksiä ja lainvoimaisuutta. Mikäli hanke
käynnistyy, tulemme seuraamaan rakennusaikaisten ja luvattujen pysyvien työpaikkojen muodostumista.
Investoidaan sisäilmaongelmien korjaamiseen ajoissa sekä ehkäistään niiden syntymistä. Päiväkodit,
koulut ja muut julkiset sisäilmaongelmista kärsivät rakennukset on korjattava mitä pikimmin. Ei jäädä
odottamaan ongelmien pahenemista, jokainen pysyvästi sairastunut on liikaa. Riittävällä ohjeistuksella,
rakennusten ylläpidolla ja valvonnalla ehkäistään ongelmien syntymistä.

3.2 Kaavoitus ja maankäyttö
Kaupunki on ihmisiä varten. Maankäytön muutokset on lähdettävä yleisluontoisesta kaavoituksesta,
historiallisesta jatkuvuudesta ja kunkin alueen yrittäjien ja asukkaiden tarpeista. Kaupunkilaiset on otettava
valmisteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin
vältytään aikaa vieviltä valituskierroksilta ja saadaan asukkaille laadukasta ympäristöä.
Kaavoituksen ja maankäytön on palveltava kaupungin tervettä kehitystä siten, että asuntojen ja
yritystoiminnan rakennustoiminnalle ei aseteta turhia esteitä. Muuttotappion torjumiseksi Tampereen
tulee tarjota naapurikuntiin nähden todelliset mahdollisuudet pientalojen rakentamiseen.
Rakentamisen kustannuksia ei pidä lisätä ideologisilla ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja
energiatehokkuusvaatimuksilla. Täydennysrakentaminen tulee lähteä vain kiinteistönomistajan tahdosta.
Eteläpuiston rakentamisessa otetaan huomioon lähiseudun asukkaiden ja kaupunkilaisten mielipiteet.
Riittävä viherkaista turvataan ja nykyinen historiallisesti ja maisemallisesti arvokas Eteläpuiston puistoalue
säilytetään. Kaavoitus sovitetaan kansalliseen kaupunkipuistosuunnitelmaan.
Ruotulan/Kaupin golfkenttä on otettava asuinkäyttöön.
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3.3 Liikenne
Raitiotien rakentamispäätös on peruttava heti. Päättäjien on oltava henkilökohtaisesti vastuussa kuluista,
jotka johtuvat päätöksien täytäntöönpanosta ennen lainvoimaisuutta.
Toimiva ja houkutteleva joukkoliikenne on kaupunkiseudun elinvoimaisuuden edellytys.
Perussuomalaiset kannattavat olemassa olevien kiskojen ja rataväylien kehittämistä. Nykyaikaisilla
sähköbusseilla kaupunkiliikenne on mahdollista saada kilpailukykyiseksi ja aidoksi vaihtoehdoksi niin
ratikalle kuin yksityisautoilullekin.
Tesoman seisakkeen rakentamiselle ei ole estettä ja se tulee rakentaa välittömästi. Tampereen on oltava
aktiivinen VR:n ja Nokian kaupungin suuntiin. Tesoman seisake siirtää osan keskustan liikenteestä olemassa
oleville raiteille ja siten helpottaa katuliikenteen ruuhkia.
Joukkoliikenteen matkan hinta tulee porrastaa kellonaikojen mukaan. Ruuhka-aikojen ulkopuolella tulee
olla edullisemmat hinnat. Vyöhyketaksajärjestelmä on epäonnistunut monimutkaisena ja ennen kaikkea
kohtuuttomana esimerkiksi Teiskolaisille.
Bussireiteillä on otettava käyttöön pikavuorot. Pitkillä linjoilla, esim. nro 3, Hervanta - Lielahti, tulisi ajaa
aamuisin ja iltaisin työvuoroihin liittyen muutama vuoro suoraan tunnelia käyttäen. Muillakin linjoilla on
otettava käyttöön pikavuorot, jotka eivät pysähdy joka pysäkillä.
Tunnelin aiheuttamien ruuhkien purku on aloitettava avaamalla Hämeenkatu pysyvästi
henkilöautoliikenteelle. Liikennevalojen ohjaukseen ja ajastukseen on panostettava.
Katuverkon perusparannuksien ja hoidon laiminlyönti tulee kalliiksi. Erityisesti katujen
talvikunnossapidossa on parantamisen varaa.
Valtatie 9 osalta Tampereen on edistettävä yleissuunnitelman mukaisen moottoritien toteuttamista
Alasjärven ja Ruutanan välille, sekä keskikaiteellisen nelikaistaisen tien toteuttamista Ruutanasta Orivedelle.
Nurmi-Sorilan tulevaisuudenkaan takia hankkeen siirtäminen ei ole järkevää.
Maanpäällisiä pysäköintipaikkoja on palautettava, näin mahdollistetaan lyhytaikainen asiointi keskustan
alueella.
Kunkunparkki-hanketta on siirrettävä 10-20 vuotta eteenpäin.
Tampere-Pirkkalan lentoasema on kasvatettava kilpailemaan kansainvälisistä lennoista. Toimiva
lentokenttä tukee työpaikkoja tuovaa loma- ja konferenssimatkailua sekä elinkeinoelämää.
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3.4 Elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus
Liikelaitos Voimian on panostettava ruuan riittävyyteen, laatuun ja kotimaisuuteen. Terveellisen
lähiruuan tarjoaminen on kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna kustannusneutraalia.
Laitospalveluiden tasoon tulee kiinnittää huomiota. Ulkoistaminen halpatyövoimaa käyttäville
siivousfirmoille heikentää merkittävästi työn laatua.
Niin päiväkodeissa, kouluissa kuin vanhusten ateriapalveluissakin on tarjottava monipuolista ja
ravinteikasta ruokaa. Ketään ei pidä pakottaa pärjäämään porkkananapeilla, vaan kaikilla aterioilla on
oltava tarjolla lihaa tai kalaa.
Kaupungin on ehkäistävä järjestyshäiriöitä laatimalla ohjeistus tilojensa käytöstä. Ilkivaltaa ja väkivaltaa
tuottava toiminta tai sen suunnittelu pitää olla ehdoton este tilojen vuokraamiselle ja myös kaupungin tiloja
hallinnoivien yhteisöjen käyttöoikeudelle tai tilan eteenpäin luovuttamiselle.
Kerjäläisongelma on saatava kuriin.
Keskikaupungin läheisyyteen on sijoitettava päiväkeskus, joka on avoinna myös viikonloppuisin.
Päihdeongelma näkyy ydinkeskustassa yleistä turvallisuutta ja viihtyvyyttä vähentävästi.
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4. HALLINTO
4.1. Talous
Tampereen ei tule ottaa taloutensa rasitteeksi liian kunnianhimoisia ympäristövelvoitteita. Suomen
teollisuus on maailman puhtainta ominaispäästöillä mitattuna ja Euroopan kärkimaita uusiutuvan energian
käytössä. Ympäristöteknologiat eivät kehity yhtä nopeaa tahtia kuin poliitikkojen kunnianhimoiset visiot.
Perussuomalaiset eivät hyväksy mekanismeja, jotka johtavat vain resurssien hukkakäyttöön.
Talouden tasapainottaminen. Kohtuuttoman velkaantumisen estämiseksi on laadittava pitkän aikavälin
suunnitelma, jossa otetaan huomioon tarpeelliset investoinnit ilman kerskainvestointeja.
Velkojen ja investointien kattamista myymällä kaupungin omaisuutta tulee välttää. Tampereen on
säilytettävä omistuksessaan ja määräysvallassaan olennaiset palvelut kuten sähkölaitos, vesi- ja jätevesilaitos
sekä liikennelaitos.

4.2. Korruptio
Perussuomalaisten tavoitteena on korruptiosta vapaa Tampere. Taloudellinen, poliittinen ja rakenteellinen
korruptio ovat kuntalaisia koskettava vakava tosiasia. Hämärät toimintamallit ovat pureutuneet Tampereen
kaupungin hallintoon ja politiikan rakenteisiin. Demokratian kannalta on vakava asia, jos
päätöksentekopöydissä vaikuttavat sellaiset tahot, joita ei ole sinne valittu. Perussuomalaiset eivät hyväksy
korruptiota eikä hyvä veli ja sisko -järjestelyjä. Toivomme lakialoitteidemme, joilla vaikutusvallan
kauppaaminen välikäsien kautta tehtäisiin rikokseksi, etenevän eduskunnassa. Vaadimme, että poliittiset
virkanimitykset estetään myös Tampereella.
Tampereen kaupungin hallintosääntö on laadittava siten, että se herättää luottamusta, palvelee
organisaatiota ja ehkäisee ennalta väärinkäytöksiä ja korruptiota.
Tiedon kulku ja virkamiespäätökset on saatava avoimiksi. Virkamiespäätösten on tultava julkisiksi siltä
osin kun ne eivät sisällä julkisuuslain mukaisia henkilötietoja tai liikesalaisuuksia.
Tarkastusraportointi on oltava avointa. Tilintarkastajan, tarkastuslautakunnan ja sisäisen tarkastuksen
raportit on julkaistava välittömästi niiden valmistuttua.
Menojen läpinäkyvyyteen on kiinnitettävä huomiota. Läheisyhteisöille, poliittisille järjestöille ja muille
vastaaville maksetut laskut on tarkastettava vuosittain.
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4.3. Tuottavuus, laatu ja asiakaslähtöisyys
Työllistävistä hankkeista kertyvät veroeurot on ohjattava lähiseudulle. Kaupungin kokonaan ja osittain
omistamien yhtiöiden tavara- ja palveluhankintojen kilpailutus on ratkaistava siten, että se on
kokonaistaloudellisesti edullisinta.
Uuden hankintalain antamat mahdollisuudet tulee ottaa käyttöön kilpailutuksessa.
Kokonaistaloudellisuus ratkaistaan urakan tai hankinnan paikallisen työllistävyyden perusteella siten, että
kilpailutettaessa otetaan huomioon pääurakoitsijan lisäksi aliurakoitsijoiden paikallinen työllistävyys.
Mahdollisessa suorahankinnassa ratkaisut tulee tehdä samoilla perusteilla.

4.4 Byrokratia ja paisunut virkakoneisto
Haitallisista ja turhista viroista on päästävä eroon, jolloin resursseja vapautuu suorittavaan työhön.
Julkisen sektorin tehottomuuden tärkeimpiä syitä on vuosia jatkunut virkakoneiston paisuminen.
Ylikoulutusyhteiskunnan paisuntasäiliönä olemisen sijasta kaupungin tulee arvostaa suorittavaa työtä eikä
ulkoistaa sitä tarpeettomasti.
Kaupungin on tehtävä työtä joka tuottaa aitoa hyötyä kaupunkilaisille. Virkamiehet kuluttavat aikaa ja
rahaa keräämällä, tuottamalla ja kierrättämällä turhaa informaatiota. Byrokratia ei karsi itseään, vaan on
valmis karsimaan kuntalaisten palveluita. Virkakoneiston kustannuksia tulee karsia.
Pormestarijärjestelmästä on luovuttava. Kaupunki ei tarvitse isopalkkaisia ideologisia johtajia eikä
gryndereiden juoksupoikia vaan sitoutumatonta talousosaamista.

4.5 Kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuudet ja päätöksenteon avoimuus
Perussuomalaiset haluavat siirtää museoon julkisuudelta piilossa tapahtuvan ”On jo sovittu” päätöksentekotavan. Nykyisessä käytännössä asioiden valmistelu on ylipaisuneen virkamieskunnan
yksinoikeus. Päätökset lipuvat samalla kuntalaisten ulottuvilta kasvottomalle byrokratialle, pois
demokraattisesti valituilta luottamushenkilöiltä.
Merkittävistä ratkaisuista on järjestettävä kunnalliset neuvoa-antavat kansanäänestykset.
Kaupunkilaisten ja luottamushenkilöiden saatava oleellista tietoa kaupungin asioista. Asiakirjojen
salaaminen, tarkoituksellinen epäselvän kielen käyttö ja muunneltu totuus eivät ole hyväksyttäviä kaupungin
työntekijöiden toimintamalleja.
Viranomaisten on käytettävä hallintolain mukaisesti selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Sisällön puutteen
peittely konsulttilatinalla on lopetettava. Tätä edellytetään myös ostopalveluilta.

SUOMALAINEN TAMPERE

4.6. Aluehallinto- ja soteuudistus sekä kuntaliitokset
Uudistuksen perusteena on sosiaali- ja terveyspalveluiden tasavertainen saatavuus asuinpaikasta
riippumatta. Emme hyväksy keskittämistä palveluiden saatavuuden kustannuksella.
Uuden kuntajärjestelmän rooli uudistuksen jälkeen on tukea terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja
säilyttämistä. Ennaltaehkäisevä hoito ja varhainen puuttuminen vähentää terveydenhoidon ja sosiaalitoimen
raskaampia palveluita.
Tulevassa järjestelmässä valinnanvapaus on toteuduttava ihmisen, ei yritysten ehdoilla. Palveluiden
tarjonnan pitää tukea yksilöllisiä ja pysyviä ratkaisuja ihmisten erityistarpeet huomioon ottaen.
Pienten ja keskisuurten paikallisten yritysten sekä kolmannen sektorin roolia on vahvistettava
palveluiden tuottajina. Vastustamme sote-palveluiden avaamista suuryritysten voitontavoittelulle.
Kuntalaisten ääni on saatava paremmin kuuluviin. Jokainen on oman elämänsä asiantuntija ja tietää
parhaiten miten palveluiden pitäisi toimia. Esitämme kaupunkiin perustettavaksi hyvinvointineuvostoja
kuntalaisten kokemusten ja äänen välittäjiksi eri palveluiden suuntaan.
Kuntaliitosten tulee olla vapaaehtoisia. Kaikissa yhdistettävissä kunnissa järjestetään sitova
kansanäänestys. Yhdistetyissä kunnissa puretaan rinnakkaisvirat välittömästi, ilman viiden vuoden
irtisanomissuojaa.
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5. MAAHANMUUTTO JA MONIKULTTUURISUUS
5.1. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset
Vastaanottokeskukset on lakkautettava, eikä uusia pidä enää perustaa. Oleskeluluvan saaneiden
turvapaikanhakijoiden muuttovirta suuriin kaupunkeihin rasittaa kaupungin taloutta ja lisää turvattomuuden
tunnetta. Ulkomaalaisten ylläpito vastaanottokeskuksissa on moraalitonta, kun samaan aikaan oman maan
kansalaisille ei voida tarjota edes riittävää vanhusten huoltoa.
Kaupungin pakolaiskiintiö on nollattava. Kaupungin on luovuttava vuotuisesta pakolaiskiintiöstä sekä
muusta humanitaarisesta maahanmuutosta, joka käytännössä moninkertaistaa kiintiön. Tästä seuraa myös
luopuminen kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteesta, yli kaksinkertaisesta pakolaiskiintiöstä.
Laittomasti maassa oleskelevat maksavat itse omat terveydenhuollon palvelunsa. Kaupunki tarjoaa vain
valtion kustantaman kiireellisen hoidon.
Kaupungin on aina selvitettävä palveluihin hakeutuvan oleskeluoikeus Suomessa ja velvoitettava myös
kaupunkilaisia ja yhteisöjä noudattamaan tätä ministeriön ohjetta.

5.2. Etnisyyteen perustuvat kiintiöt ja ohituskaistat
Kaupungin on luovuttava kaikista etnisyyteen perustuvista kiintiöistä, eikä ohituskaistoja pidä luoda.
Tamperelaiset eriarvoiseen asemaan asettavat maahanmuuttajien edut on poistettava ja siirrettävä painopiste
kotouttamisesta kotiuttamiseen.
”Positiiviset erityistoimet” on syrjintää. Maahanmuuton kustannuksia ei pidä kasvattaa entisestään
jakamalla ylimääräistä tukea niille kouluille, joissa on paljon maahanmuuttajaoppilaita. Eriarvoistumista
pitää ehkäistä tasapuolisesti turvaamalla tukitoimenpiteet kaikille niitä tarvitseville oppilaille, myös
suomalaisille.
Millekään vieraalle uskontokunnalle ei pidä antaa erivapauksia. Tunnustuksellinen opetus ei kuulu
kunnan vastuulle. Se johtaa väistämättä yhä uusiin vaatimuksiin, joiden toteuttamiseen yhteiskunnalla ei ole
varaa.
Pätevyyden pitää olla ratkaisevassa asemassa. Tampereen on irtauduttava Eurocities Integrating Cities sitoumuksesta, johon sisältyy kaupungin velvoite palkata ”maahanmuuttajataustaisia” heidän osuutensa
suhteessa kaupungin väestöstä. Kaupungin ei tule henkilöstöpolitiikassaan harjoittaa “positiivista syrjintää”
kiintiöineen.
Suomalaisia ei saa syrjiä asuntojonoissa. Käytännössä suomalaisia syrjitään turvapaikan saaneiden
vuokratakuilla. Etusija tulee antaa suomalaisille.
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Järjestöjen toiminta- ja yksittäisavustusten painopiste on siirrettävä suomalaisuuden ja tamperelaisuuden
korostamisen tukemiseen. Kaupungin on lopetettava rahan jakaminen monikulttuurisuuden edistämiseen ja
maahanmuuttajayhdistyksille.

5.3. Monikulttuurisuus
Kaupungin on luovuttava monikulttuurisuustavoitteista. Kaupungin strategioista on poistettava ideologiset
monikulttuurisuustavoitteet, joista muualla Euroopassa on jo paljolti luovuttu. Tampereen kaupungin ei tule
keksiä itselleen ylimääräisiä monikulttuurivelvoitteita valtion ja kansainvälisten tahojen sälyttämien
velvoitteiden päälle.
Kaikki maahanmuuttoa houkuttelevat edut ja menoerät poistettava. Massamaahanmuutto on
häikäilemätön keino murentaa kansallisvaltioita etnis-uskonnollisesti EU:n liittovaltion tieltä.
Haittamaahanmuutto on torjuttava.
Kaupungin ei pidä tukea sellaisia yhdistyksiä, jotka järjestävät laittomasti maassa oleville palveluita.
Kaupungin on ohjeistettava kaupunkilaisia ja yhdistyksiä velvollisuudesta ilmoittaa laittomasti maassa
olevista henkilöistä viranomaisille.
Kannatamme paluuta takaisin suomalaisuuden ja tamperelaisuuden korostamiseen. Tampereen
kaupungin viime vuosina tukema keinotekoinen kansainvälisyys ei ole tuottanut taloudellista eikä
kulttuurillista menestystä kaupungillemme.

