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Kevään 2017 kuntavaalissa pääte-

tään, miten Tamperetta johdetaan 

seuraavat neljä vuotta. Tampereen 

Perussuomalaisten kuntavaalioh-

jelma pohjaa realistiselle arviolle, 

että kaupungin tulot eivät merkit-

tävästi kasva. Verojen ja maksujen 

korottamisen sekä ylivelkaantumi-

sen sijasta on hillittävä menoja.

Olemme valmiita etsimään säästöjä hal-

lintokuluista ja investointisuunnitelmista. 

Paisunutta kuntabyrokratiaa on purettava. 

Tarvitsemme hallintoon avoimuutta, järkeä 

ja kohtuutta.

Tässä otteita kuntavaaliohjelmastam-

me ja esimerkkejä ajamastamme politiikas-

ta. 

Ratikkahanke peruttava 
– mennään Nyssellä

Emme tue kaupunkiraitiotien kaltaisia ve-

rovaroilla kustannettuja kalliita ja tarpeet-

tomia investointeja. Raitiotien rakenta-

mispäätös on peruttava uuden valtuuston 

toimesta heti valtuustokauden alussa ja 

raitiotien rakentamista valmistelevat työt 

on keskeytettävä. 

Raitiotie palvelee parhaimmillaankin 

vain pientä osaa kuntalaisista. Autioituva 

keskustamme saa lopullisen kuolonsuudel-

man, kun se laitetaan osa kerrallaan paket-

tiin 4-6 vuotta kestävien rakennustöiden 

ajaksi. 

Toimiva joukkoliikenne voidaan to-

teuttaa ottamalla VR:n tapaan käyttöön 

dynaaminen tai joustava hinnoittelu. Kumi-

pyörä-Nysseissä tämä tarkoittaisi sitä, että 

ruuhka-aikoina, kun kysyntä on tapissaan, 

ovat hinnat nykyiset. Muina aikoina olisi 

voimassa 50 % alennus.

Hämeenkatu pidettävä auki 
henkilöautoliikenteelle

Kaupungissamme on vallalla ideologinen 

hullutus, jonka mukaan autot ovat pahasta, 

ja ne tulee häätää pois ihmisten ilmoilta. 

Tämän johdosta kaupunkimme keskustan 

henkilöautoliikennettä on haitattu jo vuo-

sien ajan. Tämän tietoisen politiikan tarkoi-

tuksena on ollut kepin avulla nostaa mui-

den liikkumistapojen suosiota. 

Perussuomalaisten mielestä kaupun-

kimme keskustaan sopivat aivan mainiosti 

niin kävelijät, pyöräilijät kuin joukkoliiken-

teellä ja henkilöautolla matkustavat. Kai-

kille avoin Hämppi houkuttelee myös ulko-

paikkakuntalaisia asioimaan kaupunkimme 

keskustaan.

Kadunvarsipysäköinti 
säilytettävä

 

Maanpäällisiä pysäköintipaikkoja on palau-

tettava, näin mahdollistetaan lyhytaikainen 

asiointi keskustan alueella. Ilmaiset kadun-

varsipysäköintipaikat on säilytettävä en-

nallaan koko kaupungin alueella.

Eteläpuisto säilytettävä 
viheralueena – kaupunki 
tarvitsee keuhkot

Eteläpuiston rakentamisessa tulee ottaa 

huomioon lähiseudun asukkaiden ja kau-

punkilaisten mielipiteet. Riittävä viherkais-

ta tulee turvata, ja nykyinen historiallisesti 

ja maisemallisesti arvokas Eteläpuiston 

puistoalue säilytettävä. Kaavoitus on sovi-

tettava kansalliseen kaupunkipuistosuun-

nitelmaan.

Terveyspalvelut ovat 
lähipalveluita

Perussuomalaiset kannattavat yhdenver-

taisia ja kaikkien helposti saatavilla olevia 

terveyspalveluja. Verovaroilla tulee kattaa 

toimivat ja saavutettavat terveyspalvelut 

lähellä kuntalaista. Palveluiden keskittämi-

nen on ristiriidassa alueellisen yhdenver-

taisuuden kanssa.

Ikäihmisten tarpeet 
huomioitava

Ikäihmisten osallistumista on edistettävä. 

Säästöjen nimissä poistetut korttelikerhot 

ja keskuspalvelukortti on palautettava. 

Lähitorien yhteyteen on luotava ikäihmi-

sille ns. satelliitti- kokoontumispaikkoja. 

Hoitajamitoitus on pidettävä aikaisemmal-

la tasolla. Laitospaikkoja ei pidä vähentää 

nykyisestään. Vanhustyö on käsin tehtävää 

työtä, jota ei voi millään tavalla kiertää tai 

korvata.

Omaishoitoon on 
panostettava

Omaishoito on paitsi yhteiskunnallisesti 

edullisin myös inhimillisesti paras vaihtoeh-

to. Perussuomalaiset valvovat omaishoita-

jien oikeuksien toteutumista Tampereella. 

Omaishoitajien vapaiden ajaksi on löy-

dyttävä riittävästi sopivia ja laadukkaita 

hoitopaikkoja. Kaupungin on tehostettava 

tiedottamista omaishoitajien oikeuksista. 

Vuosittain on budjetoitava riittävä määrä-

raha omaishoidontukea varten.

Liikunta- ja kulttuuripalvelut

Kunnostaan huolehtiva väestö säästää 

terveydenhoitokuluja. Liikunta edistää ter-

veellisiä elämäntapoja ja ehkäisee syrjäy-

tymistä, sekä pitää yllä työ- ja toimintaky-

kyä. Edulliset lähiliikuntapaikat on nähtävä 

mahdollisuutena. Ulkojäiden, yleisurhei-

lukenttien ja tekonurmien ylläpito on kus-

tannustehokasta. Uimarantojen kuntoon 

on kiinnitettävä huomiota. Edulliset harjoit-

telutilat bändeille ja liikuntapaikat uusille 

nuorisolajeille, kuten skeittirampit ovat en-

siarvoisen tärkeitä ja kustannustehokkaita 

toimia syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Kaupungin toiminnan tuetta-
va aitoa työllisyyttä

Kaikenkokoisten yritysten toimintaedelly-

tykset on turvattava ja niitä on parannet-

tava. Vientiteollisuus ei tuo Tampereelle 

verotuloja ja vaurautta enää entiseen mal-

liin. Kaupungin toiminnan on edistettävä 

pysyvien työpaikkojen syntymistä ja ny-

kyisten työpaikkojen säilymistä alueella, 

sekä tehtävä yrittäminen niin helpoksi kuin 

mahdollista.

Tampereen kaupungin palveluiden ja 

hankintojen tulee työllistää ensisijaisesti 

paikallisia yrityksiä ja työntekijöitä. PK-yrit-

täjät tuovat toimintansa kautta valtaosan 

Tampereen työpaikoista ja verotuloista. 

Kilpailutuksessa on kokonaistaloudellisuus 

oltava lain sallimissa rajoissa hintaa tär-

keämpi peruste. Kaupungin kilpailutukset 

laaditaan siten, että paikallisilla tarjoajilla 

on realistinen mahdollisuus osallistua kil-

pailuun ja pärjätä niissä.

Lisää työtä: Tampere-Pirkka-
la kansainväliseksi rahti- ja 
logistiikkakeskukseksi ja 
halpalento- ja charter-hubiksi

Helsinki-Vantaan alue työllistää 20 000 

henkilöä. Tampere-Pirkkalan kenttää on 

kehitettävä kansainvälisesti merkittäväksi 

rahti- ja logistiikkakeskukseksi ja kansalli-

Uuden valtuuston ajama 
politiikka päätetään 9.4.2017

Perussuomalaiset ajavat valtuustossa 
sinun asiaasi kaupunkimme parhaaksi

Perusasiat ensin 
– tamperelaiset ensin
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Kun kuntavaaleissa valittu valtuusto 

aloittaa työnsä kesäkuussa, lähtee puo-

luepiireillä käyntiin aluehallintovaalien 

ehdokasasettelu ja kampanjatyö. Uusi 

maakuntavaltuusto aloittaa ensimmäisen 

kautensa keväällä 2018 ja ottaa hoitaak-

seen kunnilta sosiaali- ja terveyspalvelut 

sekä muita alueellisia tehtäviä seuraavan 

vuoden alusta alkaen. Olemme suurimman 

hallinnon ja toimintatapojen uudistuksen 

edessä, mitä Suomessa on koskaan tehty. 

Moni on ehkä miettinyt mikä on kunnan ja 

kuntapäättäjän rooli uudistuksen jälkeen. 

Kaupungin elinvoiman sekä kaupunkilais-

ten hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

nen korostuu tulevaisuudessa kaikissa 

päättäjien toiminnoissa. Päätöksenteossa 

keskitytään vetovoimaisuuden, yritysten 

toiminnan ja osaamisen kehittämiseen. 

Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut ovat 

maakuntien ja palvelutuottajien vastuulla, 

on kaupungilla merkittävä rooli ongelmien 

ennaltaehkäisyssä, eriarvoisuuden vähen-

tämisessä ja terveyserojen kaventamises-

sa.

Tampereen huonon työllisyystilan-

teen korjaaminen on yksi tärkeimmistä 

tulevan kauden tehtävistä. Tulevassa maa-

kuntamallissa maakunnat pääsääntöisesti 

sopivat TE-palveluiden tuottamisesta lais-

sa säädetyt kriteerit täyttävien kuntien, 

yksityisten tai kolmannen sektorin tuot-

tajien kanssa. Tampere on jo tänä vuonna 

mukana kokeilussa, jolla siirretään vastuuta 

työvoimapalveluista kaupungille. Tämä on 

tuhannen taalan paikka luoda uutta yrit-

täjyyttä, uusia työpaikkoja ja toimivien yri-

tysten kasvua ja vähentää työttömyydestä 

aiheutuvia kustannuksia.

Juuri avattu Pirkanmaan ELY-keskuk-

sen tarjouskilpailu, jossa etsitään yksityisiä 

palveluntuottajia toteuttamaan työllistä-

mispalveluja, on hyvä esimerkki palvelui-

den tehostamisesta. Ulkoistamista ei pidä 

pelätä silloin kun kyse on tulosvastuulli-

sesta palvelusta, kuten tässä tapauksessa. 

Palveluntuottaja saa täyden palkkion vain, 

jos asiakas työllistyy yli 12 kuukauden työ-

suhteeseen. Samaan aikaan on karsittava 

kaupungin työllistämispalveluista päällek-

käisyyksiä ja paisunutta hallintoa.

Tampereen Perussuomalaisten oh-

jelman mukaan kaupungin palveluiden ja 

hankintojen tulee työllistää ensisijaisesti 

paikallisia yrityksiä ja työntekijöitä. Ko-

konaistaloudellisuus on oltava hintaa tär-

keämpi peruste. Investoitavaa löytyy muun 

muassa sisäilmaongelmaisista julkisista 

rakennuksista kuten kouluista ja päiväko-

deista, niiden kuntoon laittaminen takaa 

säästöjä pitkälle tulevaisuuteen.

Henkilökohtaisista tavoitteistani pi-

dän työllistämistoimien tehostamisen li-

säksi tärkeimpinä perheiden ja ikäihmisten 

kotipalveluiden parantamista – sisältäen 

omaishoidon sekä lasten kotihoidon tuke-

misen; haittamaahanmuuton hillitsemistä 

luopumalla kaikista ohituskaistoista ja maa-

hanmuuttajien eduista, keskittyen ainoas-

taan pakolaisten palauttamiseen kotimaa-

hansa; sekä opiskelupaikkojen turvaamisen 

kaikille peruskoulun suorittaneille, meillä ei 

ole varaa päästää nuoria tuuliajolle.

Tamperelaisten hyvinvoinnista ei voi-

da enää säästää, kaupungin on luovuttava 

megahankkeista sekä paisuneesta hallin-

nostaan ja ryhdyttävä investoimaan ai-

dosti asukkaitaan hyödyttäviin kohteisiin. 

Kaupunki on kaupunkilaisia varten ja sen 

päättäjät valitaan ajamaan heidän etujaan, 

ei maailmaa parantamaan.

Terhi Kiemunki 

www.TampereenPersut.fi/Terhi

Nyt lopuillaan oleva valtuustokausi on ollut 

suurten, merkittävien ja kauaskantoisten 

päätösten aikaa niin kuntalaisille kuin val-

tuutetuille. Päätöksiä on tehty mm. tunne-

lista, ratikasta, jätevedenpuhdistamosta ja 

Kansi-Areenasta. Puhuttu on myös delfii-

neistä, Hämeenkadun sulkemisesta joukko-

liikenteeltä, varhaiskasvatuksesta, home-

kouluista ja ikäihmisten palveluista.

Kuluneen valtuustokauden aikana 

tehdyt mittavat investointipäätökset hei-

kentävät kaupunkimme taloustilannetta 

merkittävästi. Rahoittaakseen ökyinves-

tointejaan kaupunki velkaantuu rankasti, 

joutuu nostamaan veroja ja korottamaan 

asiakasmaksuja.

Tampereen kaupungin tila on oletet-

tua heikompi. Suhteellisen velkaantunei-

suuden mittarilla mitattuna olemme jo nyt 

kriisikunta. Toiminnan ja investointien raha-

virta, joka kuvaa parhaiten kunnan talous-

tilannetta, on viimeisten 5 vuoden osalta 

miinuksella miltei 600 miljoonaa euroa. 

Viimeisten 5 vuoden aikana olemme kau-

punkina syöneet n. 600 miljoonaa euroa 

enemmän kuin mitä olemme tienanneet. 

Työttömiä meillä on jo miltei 20 prosenttia.

Perussuomalaiset ovat valtuustossa 

johdonmukaisesti vastustaneet niin tunne-

lia kuin ratikkaa, mutta kannatamme sellai-

sia investointeja, jotka kaupungin taloudel-

linen kantokyky sallii, joilla on kuntalaisten 

tuki, ja joilla on merkittävä työllistävä vai-

kutus. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että 

investoinnit tulisi pääsääntöisesti tehdä 

ihmisiin ja peruspalveluihin, tekeviin ja kun-

talaisia palveleviin käsiin.

Ratkaisu vaikeaan taloustilanteeseen 

on eläminen tulojen mukaan, keskittymi-

nen kunnan perustehtäviin, sekä uudet 

työpaikat.

Helsinki-Vantaan lentokentän alue 

työllistää 20 000 henkilöä. Meidän tulee 

kehittää Tampere-Pirkkalan lentokentäs-

tä kansainvälinen logistiikkakeskus sekä 

kansallinen halpalento- ja charter-lentojen 

keskus. Tehdään Tampere-Pirkkalasta puo-

likkaan Suomen lentoasema.

Kaupungin omien hankintojen tulee 

työllistää oman kunnan yrityksiä ja asuk-

kaita. Poliitikkojen tulisi ohjata hankintayk-

sikön toimintaa niin, että sen pääasiallise-

na tavoitteena, lain puitteissa toimien, olisi 

työllistää tamperelaisten rahoilla erityises-

ti oman kunnan yrityksiä ja työntekijöitä.

Vaikeassa taloustilanteessamme mei-

dän tulisi tarjota kuntalaisille myös muuta 

kuin leikkauksia ja vyönkiristystä. 

Seuraavat kolme kädenojennusta 

maksavat kaupungille yhteensä n. 435 000 

euroa eli 0,03 prosenttia kaupungin 1,5 

miljardin euron vuosibudjetista.

1. Ikäihmisten palvelukeskuskortin tulo-

sidonnaisuuden voisi poistaa, ja näin roh-

kaista ja parantaa ikäihmisten liikkumista, 

sosiaalista kanssakäymistä ja ravitsemusta.

2. Poistetaan alueellisesti ja sosiaalisesti 

epäoikeudenmukainen koiravero ja ediste-

tään samalla kaikenikäisten kuntalaisten 

tervehenkistä liikkumista ja kuntoilua hy-

vän harrastuksen parissa.

3. Laajennetaan Nyssen yli 65-vuotiaiden 

päiväajan 50 % alennus kattamaan myös 

ilta-aikaa klo 18-23. Alennetaan Nyssen 

hintoja mahdollisuuksien mukaan kaikille 

käyttäjäryhmille ruuhka-ajan ulkopuolella.

Niin. Ja nykyaikainen kaupunki tarvit-

see keuhkot. Säilytetään Eteläpuisto vihe-

ralueena kansalaismielipiteen mukaisesti. 

LOPUKSI. Jos haluat hyvän, omia etuja-

si ajavan ehdokkaan edustajaksesi valtuus-

toon tulevalle valtuustokaudelle, on jokai-

nen listallamme oleva ehdokas valmiina 

palvelemaan sinua.

Lassi Kaleva

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kaupunginvaltuutettu, www.lassi.fi

Uuden 
valtuus-
ton 
ajama 
politiikka 
päätetään 
9.4.2017

Uuden valtuuston ajama 
politiikka päätetään 9.4.2017
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– tamperelaiset ensin
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Perussuomalaiset ehdokkaasi

Tampereella
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Kaupunginvaltuutettu

Elisa Hiltunen
Sihteeri,
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Marjatta Jokipolvi
Apulaisosastonhoitaja,
Eläkeläinen

Sami Karttila
Solukoordinaattori

Jarmo Kovanen
Opettaja

Markku Forsberg
Yrittäjä, Varavaltuutettu

Tero Huovila
Tekninen piirtäjä

Ari Jussila
Yhdistelmäajoneuvon
kuljettaja

Terhi Kiemunki (sit.)
Kansanedustajan avustaja,
Varavaltuutettu

Jani Laine
Tietotekniikan mekaanikko,
Ylioppilas

Markku Grönroos
Yrittäjä

Pentti Hupanen
Yrittäjä

Seikku Kaita
Tietotekniikkayrittäjä

Kimmo Klami
Yrittäjä

Risto Larinen
Hyvinvointiohjaaja

Mikko Hamunen
Taloustieteiden yo, Yrittäjä

Henri Häkkilä
Opiskelija, HuK

Lassi Kaleva
Valtuustoryhmän puheenjoh-
taja, Kaupunginvaltuutettu

Kimmo Knutars
Sähköasentaja

Olli Heikkilä (sit.)
Diplomi-insinööri, Tutkija

Pasi Isomäki
Tekninen projektipäällikkö

Keijo Kallio
Hätäkeskuspäivystäjä

Satu Koivisto
Laitoshuoltaja

Toni Hemminki
Ohjelmistoinsinööri

Camelia Jalaskoski
Ensiavun- ja katastrofien 
erikoislääkäri

Juha Karjalainen
Järjestösihteeri, Hum.kand

Suvi Kotajärvi
Baarityöntekijä,
Putkiasentaja

Sakari Ahola
Porrassiivooja, Opiskelija

Kirsi-Maarit Asplund
Myyntineuvottelija LKV
Varavaltuutettu
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Heikki Luoto
Ohjelmistosuunnittelija, 
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Marko Parkkola (sit.)
Sovelluskonsultti

Ilmari Rostila
Professori (emeritus), YTT,
Kaupunginvaltuutettu

Markus Talvio (sit.)
Lakimies, Yrittäjä

Aatos Valentin
Linja-autonkuljettaja

Samuli Passila (sit.)
Insinööriopiskelija

Jouko Salo
Eläkeläinen, Muusikko

Eeva-Maria Tuominen
Esittelijä, eduskunnan oi-
keusasiamiehen kanslia

Sakari Puisto
Ministerin erityisavustaja,
Filosofian tohtori

Olavi Peltomaa
Eläkeläinen

Markku Savikivi
Kiinteistönhoitaja

Tommi Savilahti
Taksinkuljettaja

Arja Tuppurainen
Optikko, Yrittäjä
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Yrittäjä
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Talousneuvos, Yrittäjä,
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Pertti Soininen
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Yrittäjä, Kouluttaja

www.tampereenpersut.fi

Kirsi Riuttamäki
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Antti Suonvieri
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Pertti ”Veltto” Virtanen
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Kaupunginvaltuutettu

Pekka Nousiainen
Lähihoitaja, Puutarhuri

Teijo Nieminen
Puuseppä, Jäsenkorjaaja

Esa Naukkarinen
Putkimies

Antti Moisander
Ylioppilas

Jari Palo
Insinööri

Jani Moisio
Ilmastointias. Työsuojelu-
valt., Varavaltuutettu
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Varavaltuutettu
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Minulle perussuomalaisuus merkitsee 

avointa kansanliikettä. Haluamme puolus-

taa kansalaisia ja palauttaa politiikan lä-

helle ihmistä. Meille saa tulla, vaikka ei olisi 

kukaan tai mikään. Jokainen saa mahdolli-

suuden. Olemme rosoinen kansanliike, joka 

on kasvanut hallitusvastuuta kantavaksi 

puolueeksi. Emme perinteisesti ole tunte-

neet kuuluvamme sen enempää vasem-

malle kuin oikeallekaan. Ennen muuta olen 

kokenut perussuomalaiset tasa-arvoa aja-

vana liikkeenä. Olemme halunneet kaven-

taa tuloeroja, palauttaa varallisuusveron ja 

nähneet huono-osaisten aseman kohenta-

misen kaikkein tärkeimmäksi tavoitteeksi. 

Olemme tehneet paljon omaishoitajien ti-

lanteen ja lastensuojelun kohentamiseksi. 

Olemme puhuneet suoraan yhteiskunnal-

lisista ongelmista, niistäkin, joista monet 

mieluummin vaikenevat. Perussuomalais-

ten vahvuus ja luonne perustuu moniää-

nisyyteen. Puolueemme on yhteisö, jossa 

jokaisella on oikeus puhua ja ilmaista mie-

lipiteensä.

Tampereen muuttuva keskusta ja ra-

kentaminen ovat herättäneet voimakkaita 

tunteita. Minkä verran muutoksia ja inves-

tointeja kaupunki kestää kerralla? Aika pal-

jon, jos on pormestarikoalitioon luottami-

nen. Tunneli on käytössä, Näsijärven ranta 

muuttuu, ratikasta on päätös, Kansiaree-

naa suunnitellaan ja Ratinaan nousee uusi 

kauppakeskus,  eivätkä tamperelaiset enää 

pysy tahdissa mukana. 

Eteläpuisto on poliittisesti symboli-

nen. Kaupunkilaisilta saatu palaute on puis-

toalueiden säilyttämisen puolesta, rakenta-

misen suhteen toivotaan nyt malttia. Moni 

toivoo hengähdystaukoa, aikaa sopeutua 

sekä uuteen kaupunkikuvaan että talou-

delliseen tilanteeseen. Tampereen henki ja 

sydän koostuu pienistä, tutuista asioista, 

kuten kauppahallista, Tallipihasta, toreis-

ta, pienistä satamista ja avantosaunoista. 

Pyynikki,  puistot ja järvet ovat Tampereen 

suuri vahvuus ja niitä tulee suojella. Olisiko 

muutosten ja isojen investointien jälkeen 

aika rauhoittaa tilanne, säilyttää puisto-

alueet ja keskittyä ensisijaisesti palvelui-

den kehittämiseen?

Tiina Elovaara

Kansanedustaja

www.tiinaelovaara.fi

Tampereella on päättyvällä valtuustokau-

della ollut asetelma, pormestaripuolueet 

”valtakoalitio” ja valtakunnan politiikasta 

tuttu oppositio. Valtakoalitio muodostui 

2012 vaalin jälkeen neuvottelujen tulokse-

na. Siihen kuuluvat kokoomus, demarit, vih-

reät ja vasemmisto, yhteensä 51 valtuutet-

tua. Oppositioon jäivät perussuomalaiset, 

keskusta, kristilliset, tapu, ja skp, yhteensä 

16 valtuutettua.

Valtakoalitiolla on ehdoton enemmis-

tö ja se on näkynyt kaikessa päätöksente-

ossa. Oppositioon kuuluvien mielipidettä ei 

ole kuultu, tai jos on kuultu, niitä ei kuiten-

kaan ole huomioitu millään lailla. Tämä on 

näkynyt koko valtuustokauden, alkaen heti 

pormestariohjelman ja kaupunkistrategian 

laadinnasta.

Valtakoalitio–oppositio-asetelma kävi 

hyvin selväksi myös valittaessa mm. kau-

pungin omistamien yhtiöiden ja säätiöiden 

hallituksiin jäseniä. Valtakoalitio käyttää 

nimitysvaltaansa henkilöstöjaostossa ja 

liiketoimintajaostossa. Ei ole montaa op-

positioryhmien edustajaa em. hallituksissa. 

Suhteellisuusperiaate nimityksissä unoh-

dettiin täysin.

Valtakoalitio–oppositio-asetelma nä-

kyy muutenkin päätöksenteossa. Jos op-

position edustaja tekee aloitteen tai muu-

tosesityksen, se kategorisesti esitetään 

hylättäväksi. Sillä ei ole merkitystä, onko 

esitys kuntalaisen kannalta hyvä tai huono. 

Havaintojen mukaan, opposition esityksiä, 

erityisesti talousarviomuutoksia, otetaan 

vähin äänin mukaan kaupungin suunnitel-

miin tai sitten valtakoalitiolainen tekee 

omissa nimissään aloitteen samasta asias-

ta. Pääasia kuitenkin, että asiat etenevät, 

vaikkakin hitaasti. 

Otan esimerkiksi suunnitelman laati-

misen ikääntyneen väestön tukemiseksi. 

Lautakunnassa tapahtuneen periaatteelli-

sen vastustamisen vuoksi, kesti lähes kol-

me vuotta, ennen kuin valtuusto vahvisti 

suunnitelman. Suunnitelman, jonka laki 

velvoittaa laatimaan ja joka on valtuusto-

kausittain tarkastettava. 

Ossi Aho

Valtuustoryhmän sihteeri / varapj.

www.ossiaho.fi

Suomalainen politiikka on pahasti sairas-

tunut. Vanhat perinteiset puolueet ovat 

vallanneet vuosikymmenien varrella lähes 

kaikki paikat niin median edustajina, virka-

miehinä kuin asiantuntijoina. Perussuoma-

laiset ja puolueen edustajat ja valtuutetut 

syyllistetään jos mistä, vääristellen, liioitel-

len ja jopa valehdellen. Ja jos joku toimitta-

jista sympatiseeraa liikaa persujen ajatuk-

sia, on seurauksena potkut ja karkotus hyvä 

veli ja -sisar-verkostosta.

Itse olen joutunut enenevässä määrin viha- 

ja valejuttujen kohteeksi. Jätin eduskunnan 

ja olin lähes vuoden poissa kuntapolitiikas-

ta äitini kuoltua, ja häntä vuosikausia oma-

hoidettuani. Olin pitkään sairas, vedin mon-

ta kuuria eduskunnan lääkärin toteamaan 

mykoplasmaan. Vastustuskyvyn mentyä 

altistuin joka flunssalle ja muulle taudille - 

mutta tätäkään Tampereen paikallismedia 

ei kertonut. Syyllisti vain minut vääristäen 

syyni kokouksista poistumisiin, eikä tuonut 

esille muita valtuustoryhmiä, joista löytyy 

useitakin kesken kokouksien toistuvasti 

poistuneita valtuutettuja. Äitini omahoi-

toakaan ei tunnuttu arvostavan, vaikka se 

osaltaan vei aikani ja voimani.

Ja jos joutuu lähtemään kesken pois, on vain 

hyvä, että varavaltuutetut saavat tällöin 

puolestaan kokemusta ja oppia luottamus-

tehtävissä toimimiseen. On asiatonta, että 

lehdistö pilkkasi minua Lex Virtanen -nimi-

tyksellä, viitaten palkkioihini kokouksista 

kesken poistuessani, kun todellinen syy 

tapahtuneeseen on lain mukaan riittävät 

henkilökohtaiset syyt, minun tapauksessa-

ni vieläpä terveydentilaani liittyvät syyt.

Juuri tämän minuun kohdistuneen vale-vi-

han takia koen että ”Virtasta vielä tarvi-

taan”! Inho ja pelko sensuureineen ja vää-

ristelyineen minua ja PerusS:ää kohtaan 

on suorastaan raukkamaista. Valtuuston 

puheenjohtaja Sanna Marinkin saisi häve-

tä, kun ei pyytänyt minulta anteeksi mi-

nua koskevia vihjailevia ja perusteettomia 

twiittauksiaan. Poliittisia vastustajiaan voi-

si kunnioittaa, vaikka heistä ei pitäisikään.

Pertti ”Veltto” Virtanen

Laillistettu psykologi

Kaupunginvaltuutettu

Kansalaista lähellä

Valtakoalitio ja oppositioasetelma, 
kuullaan – ei kuunnella

Suomalainen politiikka 
on pahasti sairastunut
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Asetun ehdokkaaksi Tampereen kuntavaa-

lissa, koska haluan tukea Tampereen perus-

suomalaisten kuntavaaliohjelmaa. Perus-

suomalaiset ovat Tampereella kansanliike 

tavallisten ihmisten puolesta. Ykkösasioita 

ovat palvelujen turvaaminen kaikille ja mah-

dollisuuksien avaaminen jokaiselle työt-

tömälle. Tämä edellyttää säästäväisyyttä 

kaupungin taloudessa, jonka jättihankkeet 

(tunneli, ratikka) ovat vaarantaneet. Tar-

peellisissa palveluissa ei pidä säästää.

Suurimmat ongelmat Tampereella ovat: 

- Ikä-ihmisten yksinäisyys ja turvattomuus. 

Tulee estää hoitajien jatkuva vaihtuminen 

ja tarjota enemmän mahdollisuuksia mie-

luiseen toimintaan vaikkapa ruokailun ja 

liikunnan merkeissä.

- Työttömyys. Markkinavoimat ovat ajaneet 

liian monen nuoren ja vanhemmankin soh-

valle istumaan. Kaupungin tulee edistää 

työpaikkojen syntymistä hankkeilla (kuten 

homekoulujen korjaaminen) ja tarjoamalla 

mahdollisuuksia hyödylliseen toimintaan, 

joka vastaa työttömän kiinnostusta ja tule-

vaisuuden tarpeita. 

Tärkeitä asioita minulle ovat: 

- Oma väki ensin – ei pysyviä yö- ja ruoka-

vieraita (”maahan muuttaminen” on kieltei-

nen asia).

- Perhetyö ja sellainen toiminta lasten ja 

nuorten kanssa, joka tukee vanhempia ja 

ehkäisee turhia lasten huostaanottoja.

- Pienten lähikoulujen turvaaminen. Täl-

lä on lapsen hyvinvoinnin kannalta monia 

etuja.

- Ruotsi valinnaiseksi kokeilu Tampereelle 

(oikeus vaihtaa ruotsi toiseen vieraaseen 

kieleen).

Kaupungin vastuuta sosiaali- ja ter-

veyspalveluista siirretään tulevina vuosina 

maakunnalle. Kaupungin tehtävä hoidon ja 

muun avun antamisessa, sekä työttömyy-

den vähentämisessä muuttuu. Kaupungin 

on kuitenkin tulevaisuudessakin tehtävä 

parhaansa lasten ja nuorten kehityksen 

turvaamisessa, ikäihmisten yksinäisyyden 

ehkäisemisessä ja työttömien tukemisessa. 

Perussuomalaisilla on syytä myös it-

sekritiikkiin. Toiminta hallituksessa ja kan-

sanliike tavallisten ihmisten puolesta on 

yhdistettävä nykyistä paremmin. 

Ilmari Rostila

Kaupunginvaltuutettu 

Professori  (emeritus), YTT

www.ilmarirostila.fi

Tavallinen tamperelainen ensin

8-vuotisella valtuustotaipaleellani valtuus-

ton ylivoimainen enemmistö on voimak-

kaasti suosinut massamaahanmuuttoa, jota 

PS-ryhmämme on ainoana vastustanut. 

Tuskin kuitenkaan tamperelaiset äänestä-

jät näin maahanmuuttomyönteisiä ovat.

Vanhat puolueet ovat antaneet val-

tuutetuilleen rajoitetun “hiekkalaatikon”, 

jossa he voivat noudattaa ruhonjuuritason 

kaupunkilaisten tahtoa. Maahanmuuttoon 

liittyvät päätökset käytännössä sanellaan 

ylhäältä kansainväliseltä tasolta asti. Bre-

xit ja Trump saattavat murentaa tuota kyt-

köstä myös Suomessa.

Trumpin presidenttiys on saanut 

myös suomalaisen eliitin ja sen sanomaa 

levittävän median alati jatkuvaan julkiseen 

Trump-kritiikkiin. Suomalainen valtaeliitti 

on ollut pitkälti suurvalta USA:sta johdetun 

globalisaatiopolitiikan jatke. Nyt kun valta 

on Washingtonissa vaihtunut, suomalainen 

eliitti on jäänyt kahden tulen, Trumpin ja 

suomalaisten “populistien”, väliin.

Trump on korostanut maansa ja kan-

salaistensa etua ohi kansainvälisten orga-

nisaatioiden. Suomi voisi kuntatasollakin 

seurata Trumpin esimerkkiä ja korostaa 

paikallista etua ohi kansainvälisten velvoit-

teiden.

Trumpin ja populismin on katsottu 

olevan uhka demokratialle. Tuo demokratia 

on alkanut merkitä kansanvaltaa entistä 

vähemmän. Kansallisesta lainsäädännöstä 

suuri osa tulee ilman vaaleja valituilta vir-

kamiehiltä Brysselistä, eikä kansan valitse-

milta edustajilta. “Eurooppaoikeus” korvaa 

kansallista lainsäädäntöä, joka perustui 

kansan oikeustajuun. Nimestään huolimat-

ta eurooppaoikeus ei noudata eurooppa-

laisten oikeustajua, vaan huolehtii kaikkien 

maailman ihmisten oikeuksista Euroopassa. 

Mediassa ei vedota suomalaisten etuun, 

vaan Suomen “kansainväliseen mainee-

seen ja vastuuseen”.

Tuo länsimaiden asukkaiden edun 

vastainen kehitys on taittumassa Brexitin 

ja Trumpin myötä. Kansanvalta on jälleen 

virkoamassa lännessä. Kunnatkin voivat 

taas keskittyä kansainvälisyyden sijasta 

ydintehtäväänsä, eli kuntalaisten palvele-

miseen.

Heikki Luoto

Kaupunginvaltuutettu 

www.heikkiluoto.fi

heikki.p.luoto@gmail.com

Omaishoito on kustannustehokas ja ennen 

kaikkea inhimillinen vaihtoehto. Tampereel-

la omaishoidon tukea saa noin 1600 ihmis-

tä. Vuodessa säästö on valtion tasolla 2-3 

miljardia, hieman lähteestä riippuen. 

Omaishoitaja jää usein yksin. Päivät 

täyttyvät pesemisestä, pukemisesta, ruoan 

antamisesta, eli kaikesta siitä, mitä hoi-

dettava tekisi itse jos voisi. Kotoa ei tule 

lähdettyä noin vain. Vertaistuen merkitys 

nousee omaishoitajalla arvoon arvaamatto-

maan. Kukaan ei jaksa ikuisesti yksin. Oman 

väsymyksen säännöllinen purkaminen on 

avain pitkäaikaiseen jaksamiseen. Avain-

asemassa ovat järjestöt. 

Kaupungin puolelta voidaan myös 

tehdä paljon. Omaishoidon tukea tulisi tar-

kastaa ylöspäin. Nykyinen palkkio on lähin-

nä nimellinen korvaus, joka ei ole missään 

suhteessa työn vaativuuteen. Omaishoita-

ja on omaishoitaja vuorokauden joka ikinen 

tunti. Laadukkaita lyhytaikaisia hoitopaik-

koja tarvitaan Tampereelle lisää. Paikka, 

johon ei kehtaa hoidettavaa edes puoleksi 

päiväksi viedä, on hyödytön. 

Loman aikaisen laitoshoidon voi kor-

vata perhehoidolla, joka avaa omaishoito-

perheille uusia mahdollisuuksia. Joissain ta-

pauksissa paras vaihtoehto on kotiin tuleva 

sijaishoitaja. Aiemmin vapaapäivättömät 

omaishoitajat saavat vapaata kaksi päivää 

kuukaudessa. Pyydettäessä on päästävä 

terveystarkastukseen. Vuosikausien odo-

tuksen jälkeen Suomen nykyinen hallitus 

on huomioinut omaishoitajat. 

Millä tavoin sote- ja maakuntauudistus 

vaikuttavat omaishoitajien asioihin? Miksi 

vuosikymmenten ajan niin moni puolue on 

puhunut, vaan ei toiminut? Omaishoitaja, 

äänestäthän puoluetta, joka on oikeasti 

valmis parantamaan sinun ja hoidettavasi 

asemaa.  

Elisa Hiltunen

Tampereen Perussuomalaiset, sihteeri

www.elisahiltunen.fi

sihteeri@tampereenpersut.fi

Trump lisää kunnan asukkaiden valtaa?

Omaishoitaja tekee työtään 
rakkaudesta hoidettavaan
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seksi halpalento- ja charter-lentokeskuk-

seksi. Tämä edistää työllisyyden lisäksi 

niin matkailua, konferenssitoimintaa, kuin 

kansainvälisten yritystemme toimintaedel-

lytyksiä. Tampereen on maakunnan keskus-

kaupunkina oltava asiassa aloitteellinen ja 

aktiivinen.

Ei hallitsematonta 
maahanmuuttoa

Kaupungin pakolaiskiintiö on nollattava ja 

luovuttava kaikista etnisyyteen perustu-

vista kiintiöistä. Tamperelaiset eriarvoiseen 

asemaan asettavat maahanmuuttajien 

edut on poistettava ja siirrettävä painopis-

te kotouttamisesta kotiuttamiseen. Emme 

hyväksy maahanmuuttajien ohituskaistoja 

emmekä suomalaisten syrjintää millään 

sektorilla. Esimerkkinä tästä turvapaikan 

saaneiden vuokratakuut, joilla suomalaisia 

syrjitään asuntojonoissa. Tamperelaisten ei 

pidä joutua hallitsemattoman maahanmuu-

ton maksajiksi. 

Kaavoitus ja asumisen kulut 
järkeviksi

Kaupunki on ihmisiä varten. Maankäytön 

muutosten on lähdettävä yleisluontoisesta 

kaavoituksesta, historiallisesta jatkuvuu-

desta ja kunkin alueen yrittäjien ja asukkai-

den tarpeista. Kaupunkilaiset on otettava 

valmisteluun, suunnitteluun ja päätöksen-

tekoon mukaan mahdollisimman varhaises-

sa vaiheessa. Näin vältytään aikaa vieviltä 

valituskierroksilta ja saadaan asukkaille 

laadukasta ympäristöä.

Rakentamisen kustannuksia ei pidä 

lisätä ideologisilla ilmastonmuutoksen hil-

litsemis- ja energiatehokkuusvaatimuksilla. 

Täydennysrakentaminen tulee lähteä vain 

kiinteistönomistajan tahdosta.

Homekoulut terveysriski

Investoidaan sisäilmaongelmien korjaami-

seen ajoissa sekä ehkäistään niiden syn-

tymistä. Päiväkodit, koulut ja muut julkiset 

sisäilmaongelmista kärsivät rakennukset 

on korjattava mitä pikimmin. Ei jäädä odot-

tamaan ongelmien pahenemista, jokainen 

pysyvästi sairastunut on liikaa. Riittävällä 

ohjeistuksella, rakennusten ylläpidolla ja 

valvonnalla ehkäistään ongelmien synty-

mistä.

Veroja ja maksuja ei tule 
korottaa – myös koiravero 
joutaa pois

Menojen karsimisella ehkäistään kaupungin 

perimien maksujen ja verojen korotuspai-

neita. Viime vuosina kuntien ohella myös 

valtio on kasvattanut veroastetta. Lähtö-

oletuksena kaupunkilainen osaa käyttää 

rahansa järkevämmin kuin häntä verottava 

kaupunki.

Koiravero on aikansa elänyt vero, jon-

ka tuotolla (n. 85 000 euroa kulujen jäl-

keen) ei ole mitään merkitystä Tampereen 

kaupungin budjetissa. Veroa peritään enää 

vain Tampereella ja Helsingissä. Arviolta 

vain joka neljäs koira on Tampereella ilmoi-

tettu koiraverorekisteriin. Veron poistolla 

kaupunki antaa positiivisen viestin sekä 

nykyisille ja tuleville koiranomistajille, ja 

edistää kaikenikäisten kuntalaisten liikku-

mista ja kuntoilua hyvän ja tervehenkisen 

harrastuksen parissa.

Katso lisää. Kuntavaaliohjelman löydät ko-

konaisuudessaan osoitteesta

www.tampereenpersut.fi 

PIENITULOISTEN ASIALLA

• Pienituloisten perheiden päivähoitomak-
suja laskettiin
• Perustulokokeilu vuonna 2017-2018, 
kokeiluun 2 000 suomalaista
• Yle-vero poistui 300 000 pienituloisim-
malta
• Lex Lindström: 5 000 yli 5 vuotta työttö-
mänä ollutta yli 60-vuotiasta suomalaista 
pääsee eläkkeelle (kertaluontoinen)
• Takuueläke nousee
• Työttömyyden hoitoon lisää rahaa ja 
paljon uusia keinoja (työttömyyskorvauk-
sen käyttö palkkatukeen, starttirahaan ja 
liikkumisavustukseen)
• Nollatuntisopimuksiin tulossa reilut 
pelisäännöt

HUOLEHDITAAN IHMISTEN 
HYVINVOINNISTA

• Koululaisille taataan tunti liikuntaa 
päivässä
• Sotaveteraaneille 40 miljoonan arvosta 
lisäapua mm. kotipalveluihin
• Kaikille omaishoitajille vähintään kaksi

lakisääteistä vapaapäivää kuussa
• Omaishoitajille säännölliset terveystar-
kastukset
• Sosiaali- ja terveysuudistuksessa lähipal-
velut turvataan

KOHTUUS KUNNIAAN

• Puoluetukia on leikattu jo kahdesti
• Ministereitä vähennettiin ja heidän palk-
kojaan laskettiin 7 prosenttia
• Perussuomalaiset esti ylimääräisen puo-
luetuen uusia maakuntavaaleja varten
• Valtionyhtiöiden johtajien palkkiot, 
bonukset ja erokorvaukset joutuvat kovaan 
leikkuriin

MAKSUJA MAKSUKYVYN 
MUKAAN

• Rikkaimpien verotus kiristynyt, ns. 
solidaarisuusveron piiriin suurempi joukko 
hyvätuloisia
• Pääomatuloveroa on nostettu
• Yrittäjien ALV-käytäntö järkeistetään, 
maksut verottajalle vasta kun yrittäjällä 
saamiset tilillä

• Hallituksen esittämä 5 prosentin yrittä-
jävähennys hyödyttää erityisesti pienyrit-
täjiä

JÄRKIRATKAISUJA

• Maavoimien materiaalihankintoihin lisää 
rahaa, Suomen puolustusta kehitetään 
jälleen
• Poliisien määrän vähentäminen pysäy-
tetty
• Teiden korjaamiseen 600 miljoonaa 
euroa
• Autoveroa laskettiin, valtiolle lisätuloja jo 
60 miljoonaa euroa
• 515 miljoonan veronkevennykset palkan-
saajille hallituksen ja työmarkkinajärjestö-
jen sopimuksen ansiosta (ns. kiky)
• Tuulivoimatukia leikataan ja demarien 
kolminkertaistama kaivosten sähkövero 
muun teollisuuden tasolle
• Raskaalle teollisuudelle päästökauppa-
kompensaatiota
• Veropakolaisuus Portugaliin päättyy
• Kohtuuton jätevesiasetus kumottiin
• Kuntatyöntekijöiden viiden vuoden irtisa-
nomissuoja kunta- liitostilanteissa pois
• Kielikokeilu alkaa vuonna 2017, muita 

kieliä ruotsin sijaan
• Kauppojen aukioloajat vapautettiin
• Alkoholisääntelyn keventäminen
• Hallitus ei myönnä Guggenheimille rahaa
• Kotihoidontuki säilyy ja sitä ei leikata
• Eläkeläisten asumistukia ei leikata
• Europan ulkopuolelta tuleville opiskeli-
joille lukukausimaksut

MAAHANMUUTTO JA 
KEHITYSAPU

• Kehitysapuun raju leikkaus ja päästö-
kauppatulojen ja kehitysavun välinen 
kytky pois
• Perheenyhdistämistä vaikeutettu merkit-
tävästi, 2 600 euron nettotuloraja nelihen-
kisen perheen yhdistämiselle
• Oleskelulupaa ei saa enää humanitääri-
sen suojelun perusteella
• Kaikki oleskeluluvat määräaikaisia
• Afganistanin kanssa palautussopimus
• Lisäksi hallituksella on 80-kohtainen 
toimenpideohjelma maahanmuuton suitse-
miseksi, joka on lähes kokonaan perussuo-
malaisten kynästä
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