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PERUSTAMPERELAINEN TAMPERE 
 
Syksyn kunnallisvaaleissa päätetään, miten Tamperetta johdetaan seuraavat neljä vuotta.  
Aivan liian monet ovat kokeneet, että äänestämällä ei voi vaikuttaa. Asiat on jo päätetty, 
kuulee monen sanovan. Ja näin valitettavasti onkin ollut. Nyt on kuitenkin olemassa vaihtoehto 
nykymenolle. 
 
Tampereen Perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelma pohjaa sille ikävälle mutta realistiselle 
arviolle, että kaupungin tulot saattavat laskea hyvinkin paljon Euroopan taloustilanteen 
vuoksi. Mielestämme kaupungin tulee verojen ja maksujen korottamisen sekä velkaantumisen 
sijasta hillitä mieluummin menoja. 
 
Menneinä hyvinä vuosina kaupungin menoja on kasvatettu toiminnoilla, joiden rahoitus on 
pois kaupungin tärkeistä perustehtävistä kuten terveys- ja vanhushuollosta sekä perhe- ja 
sosiaalipalveluista. Perussuomalaiset eivät ole olleet päättämässä näistä menolisäyksistä, joten 
meillä ei ole sidoksia estämässä niiden kyseenalaistamista. 
 
Nyt on aika muuttaa suuntaa ja asettaa asiat arvojärjestykseen. Meille Perustamperelaisille 
tärkeintä ovat tavallisten ihmisten arkielämän peruspalvelut, pääseekö lääkäriin kun on sairas, 
onko lapsen koulu hyvä ja turvallinen, saako ikääntynyt tarvitsemaansa hoivaa. 
 
Me Perussuomalaiset olemme valmiita etsimään säästöjä turhista hallintokuluista ja 
velkaantumiseen johtavista yli-investointisuunnitelmista.  Paisunut kuntabyrokratia sekä 
kalliit ja toimimattomat pormestari- ja tilaaja-tuottaja -mallit on purettava. Jo riittää 
korruptio ja Hyvä veli -järjestelyt. Tarvitsemme hallintoon avoimuutta, järkeä ja kohtuutta. 
 
Karsittavaa löytyy myös kansainvälisyyteen liittyvistä menoista, joita perustellaan 
kaupunkilaisille koituvilla taloudellisilla hyödyillä. Heikko talouskehitys osoittaa, että jo 
jonkin aikaa toteutetun kansainvälisyyden taustamotiivit ovat ideologisia. Globalisaatio- ja 
liittovaltiokehitykseen sitoutuneet puolueet velvoittavat ajamaan kansainvälisyyttä myös 
kuntatasolla. 
 
Viime aikoina Suomi on hyvin konkreettisesti saanut kokea olevansa EU:ssa maksaja, ei 
päättäjä. Valtio velkaantuu ennätysvauhtia ja suomalaisten veronmaksajien rahoja jaellaan 
ympäri Eurooppaa. Kansainväliselle eurokriisille ei ole saatu pysyvää ratkaisua vaan 
ongelmaa on kasvatettu siirtämällä ratkaisua eteenpäin. Tämä vaikuttaa väistämättä myös 
Tampereen talouteen. Tätä kehitystä me Perustamperelaiset vastustamme. 
 
Kuntavaaleissa meillä tamperelaisilla on Perussuomalaisia äänestämällä mahdollisuus 
viestittää maan hallitukselle, että me emme halua maatamme EU:n ”kovan ytimen yhteisiin 
pöytiin” – eli paistiksi keskelle pöytää. 
 
Koska Eurooppaan jaettavat rahat ovat pois myös Suomen kunnilta, tarkka 
kuntataloudenpito on entistä tärkeämpää. Me Perustamperelaiset emme tue Rantaväylän 
tunnelin kaltaisia verovaroilla kustannettuja kalliita ja tarpeettomia yli-investointeja. 
Haluamme investoida tamperelaisten hyvinvointipalveluihin. 
 
Nyt nykymenolle on olemassa Perustamperelainen, vastuullinen vaihtoehto. Sen toteutuminen 
edellyttää rohkeutta myös sinulta äänestäjänä. Rohkeutta äänestää omien etujesi puolesta. 
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PERUSTAMPERELAISET – VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 
 
 
 
 
1. HYVINVOINTI 
 
 
1.1 Terveyspalvelut 
 
Perussuomalaiset kannattavat hyviä julkisia terveyspalveluja. Terveyspalveluiden jakautuminen 
heikkeneviin julkisiin palveluihin ja hyväosaisten yksityisiin palveluihin on estettävä. Verovaroilla 
tulee kattaa toimivat julkiset terveyspalvelut. Emme hyväksy, että palveluiden yksityistäminen ja 
kilpailuttaminen heikentävät palvelujen laatua. 
 
Lääkäreiden on voitava keskittyä tuottavaan työhön. Avustavaa henkilökuntaa tulee olla nykyistä 
enemmän. Ratkaisuksi Perussuomalaiset valtuutetut esittävät nuorten oppisopimuskoulutusta 
esimerkiksi sairaanhoito-oppilaitoksen varasijoilta avustaviin töihin. 
 
Terveydenhuoltoon omahoitaja jokaiselle. Omalääkäri-omahoitaja -malli on saatava toimimaan. 
Malli takaa parhaan mahdollisen kokonaisvaltaisen hoidon jatkuvuuden ja koordinoinnin. Näin 
potilas voi osallistua oman hoitonsa suunnitteluun ja toteutukseen ja hoitajalla on asiantuntemus 
potilaan tilanteeseen. Perheenjäsenen sairaus on koko perheen asia. 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. Mielenterveyspalveluiden tulee 
edistää arjenläheistä tukea ja toiminnallisuutta, sekä vahvistaa tarkoituksenmukaisia toimintamuotoja, 
lääkekeskeisyyden vaarat tunnistaen. Jonotusajat on oltava kohtuulliset ja sairaalapaikkoja riittävästi. 
 
Riittävät perusterveydenhuoltopalvelut on oltava jokaisen saatavilla tarpeeksi nopeasti. 
Palveluiden keskittäminen suuriin yksikköihin ei tuo todellista säästöä. 
 
Ennaltaehkäisevään kouluterveydenhuoltoon on lisättävä resursseja niin, että voidaan puuttua 
ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Viimeisimmän kouluterveyskyselyn tulokset ovat 
huolestuttavia. Liikunta- ja ruokailutottumukset ovat heikentyneet, sekä ”ruutuaika” ja 
päihteidenkäyttö lisääntynyt. 
 
Ikäluokittaiset terveystarkastukset on säilytettävä vähintään entisellään, jotta voidaan ehkäistä 
vakavampien sairauksien kehittymistä. 
 
Verovaroin maksettavaan terveydenhuoltoon eivät kuulu etnisperusteiset operaatiot.  Esimerkiksi 
ympärileikkaukset jotka eivät perustu sairaudenhoitoon, eivät kuulu kunnalliseen terveydenhuoltoon. 
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Tietojärjestelmien toimivuus on nostettava korkealle prioriteetille. Toiminnan odottelu, hidas 
tietojen syöttäminen ja haku ei ole taloudellisestikaan kannattavaa. Järjestelmät on valittava 
toiminnallisuuden, avoimuuden, skaalautuvuuden ja käytössä osoitetun toimivuuden perusteella. 
Järjestelmähankinnat on pidettävä kohtuullisen kokoisina ja vältettävä ohjelmistotoimittajien 
monopolia. 
 
Tampereen Aterian on panostettava ruuan riittävyyteen, laatuun ja kotimaisuuteen. Kotiruuan 
omaisen terveellisen lähiruuan tarjoaminen on kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna kustannusneutraalia. 
Myös siivouspalveluiden tasoon Aterian tulee kiinnittää huomiota. Ulkoistaminen halpatyövoimaa 
käyttäville siivousfirmoille heikentää merkittävästi työn laatua. 
 
 
1.2 Vanhuspalvelut 
 
Hoitomitoitus on toteutettava lain edellyttämällä tavalla. Aluehallintoviraston esitystä 
hoitomitoituksesta on noudatettava täyttämällä, mutta mielellään ylittämällä minimimitoitus.  
Valvontaa on tehostettava jotta tavoite saavutetaan myös reaalielämässä, ei ainoastaan paperilla 
kuluja kikkailemalla. 
 
Vanhuspalvelulain mahdolliset vaikutukset on ennakoitava. Tarkoituksellista alibudjetointia ei 
pidä muutenkaan sallia. 
 
Kotihoito ja ateriapalvelut on järjestettävä ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla, sekä varmistettava 
riittävän avustavan henkilökunnan määrä ja laadunvalvonta. Perussuomalaiset valtuutetut esittävät 
kunnallisten kodinhoitajien palauttamista kaupungin vanhustyöhön. 
 
Laitospaikkoja ei pidä vähentää. Huonokuntoisten vanhusten kotihoito on epäinhimillistä ja saattaa 
jopa täyttää heittellejätön kriteerit. 
 
Palveluja on kehitettävä ikäihmisten ja omaisten ehdoilla ja tueksi. Virikkeellinen lähiympäristö 
yksinäisyyden poistoon lisää ihmisten kanssakäymistä. Vanhustyö on käsintehtävää työtä jota ei voi 
millään tavalla kiertää tai korvata. 
 
Sotaveteraaneja ja omaisia on kohdeltava kunniakansalaisina. 
 
 
1.3 Perhe- ja sosiaalipalvelut 
 
Omaishoito on paitsi yhteiskunnallisesti edullisin myös inhimillisesti paras vaihtoehto. Kaupungin 
on kehitettävä omaishoitoa yhtenäistämällä tuen myöntämisperusteita ja lisäämällä määrärahoja 
tarvetta vastaavaksi, myös tuen saamisen kriteereiden on oltava joustavammat. Omaishoitajien 
jaksamisesta on huolehdittava yhdenvertaisesti turvaamalla terveydenhuolto ja riittävästi vapaapäiviä. 
Jaksamisen kannalta pitää olla mahdollista järjestää pitempi vapaa jakso. 
 
Vanhemmille on luotava aito mahdollisuus valita päivähoidon sijasta kotihoito.  Kunnallinen 
päivähoito maksaa kaupungille keskimäärin 55 € päivässä lasta kohden. Kasvanut lasten määrä on 
lisännyt voimakkaasti uusien päivähoitopaikkojen tarvetta. Tulosidonnaiset päivähoidon 
asiakasmaksut kattavat hyvin vähän kustannuksista.  Yksityisen päivähoidon tuen ja Tampere-lisän 
määrää ja perusteita pitää vertailla päivähoidon kustannuksiin ja selvittää olisiko edullisempaa tukea 
voimakkaammin kotihoitoa. 
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Ennaltaehkäisevän lastensuojelun pitää tukea ensisijaisesti vanhemmuutta ja ydinperhettä. 
Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä työ on aloitettava jo neuvolassa, siksi neuvoloiden 
resurssit on oltava riittävät. Huostaanottojen määrä on huolestuttavasti kasvanut ja siitä on tullut 
yksityistämisen kautta bisnestä. Tämä kehitys on saatava loppumaan tukemalla perheitä 
tasavertaisesti antaen käytännön apua kotiin arjen ongelmiin. Perussuomalaiset valtuutetut esittävät, 
että palautetaan kunnalliset kodinhoitajat kaupungin perhetyöhön. 
 
Nuorten syrjäytymistä on tehokkaasti ehkäistävä. Peruskouluissa on annettava enemmän sijaa arjen 
taidoille, joilla tähdätään oman elämän hallintaan. Samat opiskelumuodot eivät sovi kaikille, 
oppisopimuskoulutuksen kehittäminen voi luoda mahdollisuuksia niille nuorille, joille tavanomainen 
opiskelu on vaikeaa. 
 
Monikulttuurisuuden suosiminen peruspalveluiden kustannuksella on lopetettava.  Tampereen 
kaupungin vuotuinen 70 henkilön pakolaiskiintiö perheenyhdistämisineen sekä alaikäisten turva-
paikanhakijoiden vastaanotto tulee olla supistusten kohteena enemmän kuin kaupunkilaisten 
peruspalvelut. 
 
Kaupungin kansainvälisesti katsoen suurta UNHCR-pakolaiskiintiötä supistettava. Tampereen 
kaupungilla on valtuuston tekemä sopimus 70 pakolaisen vastaanottamisesta vuosittain. Ns. 
perheenyhdistämisohjelma nostaa vastaanotettavien määrän noin sataan. Kuntien heikentynyt talous 
on johtanut kuntalaisten palveluiden supistumisiin, joten on oikeudenmukaista, että supistukset 
koskevat myös kansainvälisiä velvoitteita. 
 
 
 
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. Lähikoulujen 
lakkauttaminen ja luokkakokojen kasvattaminen eivät edistä opetuksen tasapuolisuutta. 
 
Opetusryhmien koko vaikuttaa keskeisesti opetuksen laatuun. Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo 
muutamana vuotena myöntänyt koulutuksen järjestäjille valtionavustusta ryhmäkokojen 
pienentämiseen. On tärkeää, että tämä avustus käytetään sille osoitettuun tarkoitukseen jotta 
oppilaiden yksilölliset tarpeet tulisivat huomioitua. Perussuomalaiset valtuutetut sitoutuvat 
huolehtimaan, että avustuksen turvin palkataan resurssiopettajia ja saadaan lisättyä jakotunteja. 
 
Perussuomalaiset valtuutetut eivät kannata positiivista diskriminaatiota. Maahanmuuton 
kustannuksia ei pidä kasvattaa entisestään jakamalla niille kouluille ylimääräistä tukea, joissa on 
paljon maahanmuuttajaoppilaita ja näin heikentää entisestään köyhimpien suomalaislasten asemaa. 
Eriarvoistumista pitää ehkäistä tasapuolisesti turvaamalla tukitoimenpiteet kaikille niitä tarvitseville 
oppilaille, myös suomalaisille. 
 
Yhdelle uskontokunnalle ei pidä antaa erivapauksia opetuksen tunnustuksellisuuden osalta 
muiden kustannuksella. Tämänsuuntainen kehitys on huolestuttavaa. Se johtaa väistämättä yhä 
uusiin vaatimuksiin, joiden toteuttamiseen yhteiskunnalla ei ole varaa. 



5 
 

 
Perussuomalaiset valtuutetut eivät kannata kansainvälisen koulun mittavia investointeja. 
Mielestämme Amurin koulu pitää palauttaa alkuperäiseen käyttöönsä, amurilaislasten lähikouluksi 
sen sijaan, että ohjataan lapset vaarallista koulutietä jo valmiiksi täysinäisiin naapurikouluihin. Suuri 
osa kansainvälisen koulun oppilaista kuljetetaan kouluun, joten sille pitäisi löytyä parempi ja 
edullisempi vaihtoehto syrjemmältä. 
 
Tampereen kaupungin on huolehdittava ensisijaisesti omien asukkaidensa kouluttamisesta. 
OECD-maissa hyvin harvinainen maksuton opiskelu houkuttelee ulkomaisia opiskelijoita Suomeen.  
On varsin vähän näyttöä ulkomaisten opiskelijoiden kouluttamiseen panostamisen taloudellisesta 
hyödyistä. Ulkomaalaisille opiskelijoille tulee määritellä koulumaksu. 
 
 
1.5 Liikunta- ja kulttuuripalvelut 
 
Liikunta- ja kulttuuripalveluiden on oltava kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä taloudellisesta 
asemasta huolimatta. Kaikenikäisten monipuolisia liikuntamahdollisuuksia on parannettava 
liikuntapaikkoja rakentamalla ja ylläpitämällä sekä tukemalla pieniä urheiluseuroja. Lasten ja 
nuorten liikunta edistää terveellisiä elämäntapoja ja ehkäisee syrjäytymistä, työikäisten työkyvyn 
ylläpitäjänä liikunta on tärkeää ja ikääntyvillä ja erityisryhmillä se parantaa toimintakykyä ja 
terveyttä. Kunnostaan huolehtiva väestö säästää terveydenhoitokuluja. Kaupungin on tuettava 
ensisijaisesti normaalia arkiliikuntaa, ei ylellistä huippu-urheilua ja bisnestä. 
 
Kaupungin on tuettava ensisijaisesti suomalaisiin arvoihin perustuvaa kulttuuritoimintaa. 
Kansalaisopistojen ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia tuottavien järjestöjen tukeminen on 
erityisen tärkeää. Perussuomalaiset valtuutetut eivät halua tukea eliittikulttuuria ja 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. 
 
 
 
2. KILPAILUKYKY 
 
 
2.1 Työllistämispalvelut 
 
Toimivat yksityiset työmarkkinat ovat julkisia työllistämistoimia parempi vaihtoehto. Julkiset 
työllistämistoimet on suunnattava ensisijaisesti heikommin työllistyviin. Työvoimapalveluita ei saa 
jättää vain internet-yhteyksien varaan. 
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Nuorisotyöttömyys on ongelma, jonka hoitoon kuntien täytyy erityisesti panostaa. Kaupungin  tulee 
yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa olla tukemassa nuorille harjoittelupaikkoja kuntien omiin 
palvelupisteisiin sekä yrityksiin. Harjoitteluajalta on maksettava vähintään lain määrittelemää 
minimipalkkaa. Nuorten työttömyys tai koulutuspaikan saaminen ei saa kestää yli kolmea 
kuukautta. Työpajatoimintaa on luotava ja kehitettävä. 
 
 
2.2 Verotus 
 
Menojen karsimisella ehkäistään kaupungin perimien maksujen ja verojen korotuspaineita. 
Viime vuosina kuntien ohella myös valtio on kasvattanut veroastetta. Lähtökohtaisesti on katsottava, 
että kaupunkilainen osaa käyttää rahaa järkevämmin itse verrattuna siihen, että verottava julkinen 
valta tekisi sen hänen puolestaan. 
 
 
2.3 Elinkeinopalvelut 
 
Kaikenkokoisten yritysten, myös pienten toimintaedellytykset on turvattava ja niitä on 
parannettava. Nokia-yhtiö ja muu vientiteollisuus ei tuo Tampereelle verotuloja ja vaurautta enää 
entiseen malliin. Työllisyyden kautta saavutettava elintaso perustuu menestyviin yrityksiin. 
Kaupungin tulee tehdä 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. Kaupunki voi osaltaan tukea paikallista 
yritystoimintaa tarjoamalla pienille ja keskisuurille yrityksille tasavertaisen mahdollisuuden 
osallistua kaupungin kilpailutuksiin. Kaupungin kilpailutuksissa ei saa syrjiä yrityksiä 
kilpailulainsäädännön vastaisesti sitomalla tarjouspyyntöjä tuotemerkkeihin. 
 
Elinkeinorakenteen muutokset on huomioitava, teollisuudesta palvelutuotantoon sekä matkailu- ja 
tapahtumatuotantoon. 
 
 
2.4 Asuminen 
 
Kohtuuhintaisen ja laadukkaan omakotiasumisen on oltava mahdollista Tampereella. Tarjolla 
tulee olla vuokra- ja omistustontteja useilla alueilla, pienten tonttien lisäksi tarjontaa on parannettava 
suuremmilla tonteilla. Tontit on osalliset huomioiden kaavoitettava riittävän tehokkaalla, 
yhdenvertaisella rakentamismahdollisuudella. Rakennusluvan myöntämisen on perustuttava 
laillisuusharkintaan. 
 
 
2.5 Kansainvälisyys 
 
Kansainvälistäminen ei kuulu kaupungin perustehtäviin. Tampereen kaupungin useina vuosina 
kansainvälisyyteen kohdistetut panostukset ovat olleet taloudellisilta tuloksiltaan vaatimattomia. 
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Panostukset eivät ole auttaneet taantunutta taloutta nousuun. Kansainvälisten panostusten ja 
velvoitteiden taustalla on liikaa kansallisvaltioiden alasajoon tähtäävä globalisaatioideologia kuin 
kaupunkilaisten etu.  
 
Kaupungin strategioista on poistettava ideologiset monikulttuurisuustavoitteet, joista muualla 
Euroopassa on jo paljolti luovuttu. Tampereen kaupungin ei tule keksiä itselleen enempää 
monikulttuurivelvoitteita valtion ja kansainvälisten tahojen sälyttämien velvoitteiden päälle. 
 
 
 
3. YHDYSKUNTARAKENNE 
 
 
3.1 Investoinnit 
 
Emme tarvitse yli-investointeja ja pienen piirin etua ajavaa paikallispolitikointia vaan 
vastuullisuutta ja pitkäjänteisyyttä päätöksentekoon. Perussuomalaiset eivät vastuullisena 
puolueena voi ilman olennaisia, selkeitä ja läpinäkyviä tietoja hyväksyä velkaantumiseen johtavia 
investointeja. 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. Koska vertailua ei ole tehty, päätöksenteko on ollut heikolla pohjalla. 
 
Perussuomalaiset eivät hyväksy vt 12 Rantaväylän tunnelin rakentamista. Esitämme, että tunnelin 
2013 budjettiin varatusta 5 miljoonasta eurosta 0.5 miljoonaa varataan avoimeen 
suunnittelukilpailuun, jossa haetaan valtatien päälle yksityisrahoituksella toteutettavaa 
Ranta-Tampellan rakentamismallia. 
  
Keskusjätevedenpuhdistamo on suunniteltava ja kehitettävä ensisijaisesti yhteistyössä 
naapurikuntien kanssa. Mikäli naapurikunnat eivät halua tehdä yhteistyötä Tampereen kanssa, 
suhtaudumme varovaisen myönteisesti Sulkavuoden puhdistamon rakentamiseen. Ennen sitä on 
kustannusvertailtava vanhojen puhdistamojen modernisointi. 
 
Perussuomalaiset vastustavat toiminnallisesti ja taloudellisesti riskialtista 
Tavase-tekopohjavesihanketta. Tamperelaiset eivät tarvitse tekopohjavesihanketta. Laadultaan, 
toimintavarmuudeltaan ja erityisesti hinnaltaan edullisempia vaihtoehtoja on olemassa.  
 
Perussuomalaiset eivät hyväksy keskusareenan ja sen kannen rahoitusmallia. Ei ole avoimen 
kilpailun mukaista suosia yhtä toimijaa yli sadan miljoonan euron julkisella rahoituksella. Emme 
hyväksy yrityskiinteistöä koskevaa nollaprosenttista kiinteistöveroa. Suhtaudumme myönteisesti 
yksityisellä rahoituksella toteutettavaan hankkeeseen. Onko kaupungin omistaman Hakametsän 
hallin sulkeminen jääkiekolta ja samojen palvelujen ostaminen yksityiseltä yritykseltä vastuullinen 
ratkaisu, on annetuilla tiedolla vaikea arvioida.  
 
 
3.2 Kaavoitus ja maankäyttö  
 
Kaupunki on ihmisiä varten.  Maankäytön muutokset on lähdettävä yleisluontoisesta kaavoituksesta, 
historiallisesta jatkuvuudesta ja jokaisen alueen osallisten erityisistä tarpeista. Kaupunkilaiset on 
otettava valmisteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon mukaan mahdollisimman varhaisessa 
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vaiheessa. Näin vältytään aikaa vieviltä valituskierroksilta ja saadaan asukkaille laadukasta 
ympäristöä. 
 
Perussuomalaisten mielestä kaavoituksen ja maankäytön on palveltava kaupungin tervettä 
kehitystä siten, että asuntojen ja yritystoiminnan rakennustoiminnalle ei aseteta esteitä. 
Kaupungin on kaavoitettava riittävästi pientalotontteja, ettei tamperelaisten tarvitse muuttaa 
naapurikuntiin.  
 
Perussuomalaiset vastustavat olemassa olevien oikeuksien sosialisointia. Normien muutoksilla, 
lupakäytännöllä tai kaavoituksella ei tule vaikeuttaa haja-asutusalueiden rakentamista. Emme 
hyväksy yksityisomistuksen sosialisointia. Asemakaavoilla ei saa vähentää olemassa olevia 
rakentamismahdollisuuksia. Esimerkiksi Pispalan asemakaavoituksessa kannatamme yhdenvertaisen 
ja olemassa olevien rakentamismahdollisuuksien säilyttämistä. Kaavoitusmääräykset eivät saa 
muuttua kohteen omistajan mukaan.  
 
Perussuomalaiset eivät hyväksy rakentamisen kustannuksien lisäämistä ideologisilla 
ilmastomuutoksen hillitsemis- ja energiatehokkuusvaatimuksilla. Rakentamisen 
kustannustehokkaan toimintamallin tilalle ei saa asettaa ideologisia vaatimuksia. 
Täydennysrakentaminen ei ole ekologisesti kestävän kehityksen mukaista rakentamista. Esimerkiksi 
Tammelan täydennysrakentaminen tulee lähteä vain kiinteistönomistajan tahdosta.  
 
 
3.3 Liikenne 
 
Kiskopohjaiset joukkoliikennemuodot ovat tulevaisuuden kustannustehokkaita investointeja. 
Perussuomalaiset kannattavat olemassa olevia kiskojen ja rataväylien hyödyntämistä ja kehittämistä.  
 
Ratikka on tulevaisuuden kulkuväline, sen ratkaisut tulee pohjautua valtuuston jo hyväksymään 
kaavoitukseen. Uusissa suunnitelmissa tapahtunut ratikan siirtyminen osana vt 12 tunneliratkaisua 
omilta kiskoiltaan sekaliikenneväylille ei ole vastuullista politiikkaa. Ratikan mahdollinen 
toteuttaminen on siirrettävä vastuullisempaan ajankohtaan. 
 
Lähijunien tunnin vuorovälit voidaan pääsääntöisesti toteuttaa nykyisellä ratakapasiteetillä.  
Operaattori on kilpailutettava. Nokia, Sastamala, Ylöjärvi, Orivesi, Mänttä-Vilppula, Keuruu ja 
Lempäälä voisivat ilmastotavoitteiden mukaisesti rakentaa ekologisesti toimivia uusia asema-alueita. 
Perussuomalaiset eivät halua rajata alueiden kehitystä kuntarajoihin. Tampereen etu on hyvinvoivat 
ja kehittyvät naapurikunnat. Vain yhteistyöllä Pirkanmaa voi kehittyä. 
 
Bussiliikenne on saatava kilpailukykyiseksi esimerkiksi vaihto-oikeutta pidentämällä  tai lippujen 
hintoja laskemalla. 
 
Riittämättömät investoinnit perustien parannuksiin ja hoitoon tulevat pitkän päälle kalliiksi. 
Erityisesti katujen talvikunnossapidossa on parantamisen varaa. Kustannuslaskelmissa pitää ottaa 
huomioon välillisesti aiheutuneet kulut mm. liukastumisien hoitokuluista. 
 
Tampereen on edistettävä yleissuunnitelman mukaisen moottoritien toteuttamista Alasjärven ja 
Ruutanan välille, sekä keskikaiteellisen nelikaistaisen tien toteuttamista välille Ruutana-Orivesi. Vt 
9-tien parannus on liikenneturvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää, eikä hankkeen siirtäminen 
ole järkevää Nurmi-Sorilan tulevaisuudenkaan takia. 
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Mahdollisuus sulkea Hämeenkatu yksityisautoilulta on helposti kokeiltavissa. Perussuomalaiset 
valtuutetut esittävät, että Hämeenkadun itäpää suljetaan kuukaudeksi yksityisautoilta. Näin 
selvitetään, miten jäljelle jäävät sillat kestävät lisääntyvän liikenteen ja voidaan lopettaa asian jatkuva 
kallis suunnittelu. 
 
 
3.4 Elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus 
 
Keskikaupungin läheisyyteen on sijoitettava päiväkeskus, joka on avoinna myös viikonloppuisin.  
Päihdeongelma näkyy ydinkeskustassa yleistä turvallisuutta ja viihtyvyyttä vähentävästi.  
 
Kerjäläisongelma saatava kuriin. 
 
 
3.5 Ilmasto ja kestävän kehityksen sitoumukset 
 
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. 
 
 Alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus lakkautettava. Kansainvälisten ”kestävän 
kehityksen” sitoumusten piiriin pakolais- ja turvapaikanhakija-asiat istuvat kovin huonosti. Liian 
usein Suomeen saapunut turvapaikanhakija valehtelee ikänsä ja suojelutarpeensa parempaa elintasoa 
tavoitellakseen. Ulkomaalaisten ylläpito vastaanottokeskuksissa on suorastaan moraalitonta, jos 
samaan aikaan oman maan kansalaisille ei voida tarjota riittävää vanhustenhuollon tasoa. 
 
 
4. HALLINTO 
 
 
4.1 Korruptio 
 
Perussuomalaisten tavoitteena on korruptiosta vapaa Tampere. Sekä taloudellinen että poliittinen 
korruptio on 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 ja hyvä veli ja sisko -järjestelyjä. Toivomme lakialoitteidemme, joilla 
vaikutusvallan kauppaaminen välikäsien kautta tehtäisiin rikokseksi sekä estettäisiin poliittiset 
virkanimitykset, noudattamista Tampereella.  
 
 
4.2 Tuottavuus, laatu ja asiakaslähtöisyys 
 
Työllistävistä hankkeista kertyvät veroeurot on ohjattava lähiseudulle. Perussuomalaiset valtuu-
tetut tulevat esittämään, että kaupungin kokonaan ja osittain omistamien yhtiöiden tavara- ja 
palveluhankintojen kilpailutus on ratkaistava siten, että se on kokonaistaloudellisesti edullisinta. 
Kokonaistaloudellisuus ratkaistaan urakan tai hankinnan paikallisen työllistävyyden perusteella niin, 
että kilpailutettaessa otetaan huomioon pääurakoitsijan lisäksi aliurakoitsijoiden paikallinen 
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työllistävyys. Mielestämme myös mahdollisessa suorahankinnassa ratkaisut tulisi tehdä samoilla 
perusteilla. 
 
 
4.3 Byrokratia ja paisunut virkakoneisto 
 
Lisäresursseja saadaan byrokratiaa purkamalla. 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. Hyötyä ei tuota byrokratiatyö, jossa 
virkamiehet kuluttavat aikaa ja rahaa keräämällä, tuottamalla ja kierrättämällä turhaa informaatiota. 
Byrokratia ei karsi itseään, vaan on valmis karsimaan kuntalaisten palveluita. Pääkaupungista käsin 
valtion keskushallinto pyrkii karsimaan palveluita maakunnista kuntauudistuksella kuntia 
yhdistämällä. 
 
Pormestari- ja tilaaja-tuottajamalli on pyrittävä purkamaan.  Molemmat mallit on nyt kokeiltu ja 
kalliiksi sekä toimimattomaksi todettu. Mallien purkaminen on aloitettava ja palattava 
ammattijohtajuuteen nimittämällä heti valtuustokauden alussa vt. kaupunginjohtaja ja käynnistettävä 
avoin haku. 
 
Johtavien virkamiesten palkkojen nosto ei epävarmana aikana ole esimerkillistä. Perussuomalaiset 
valtuutetut eivät tule kannattamaan jo muutenkin kalliin virkakoneiston kustannusten kasvattamista. 
 
Luottamustoimista maksettavia kokouspalkkioita ei pidä kasvattaa. Perussuomalaiset eivät tule 
kannattamaan luottamustoimipalkkioiden korottamista. Jos palkkioita kuitenkin päätetään vielä 
kuluvalla valtuustokaudella nostaa, perussuomalaiset palauttavat korotetun osuuden. Esitämme, että 
sen sijaan panostetaan laadukkaampaan ja ennakoivaan informaatioon kaupungin asioista. 
 
 
4.4 Positiivinen syrjintä 
 
Kaupungin tehtäviin valittaessa pätevyyden pitää olla ratkaisevassa asemassa. Mm. etnisyys, 
sukupuoli, tai joissain tapauksissa jopa oppiarvo, eivät takaa tehtävässä suoriutumista. Kaupungin ei 
tule henkilöstöpolitiikassaan harjoittaa “positiivista syrjintää” kiintiöineen. 
 
 
4.5 Kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuudet ja päätöksenteon avoimuus 
 
Valmistelutoimielin voimistamaan kuntademokratiaa. Perussuomalaiset haluavat 
perustavanlaatuisen edustuksellisen kuntademokratian muutoksen. Kaupunkilaisilla ja heidän 
valitsemillaan luottamushenkilöillä on oltava aidosti mahdollisuus vaikuttaa kaupungin kehitykseen. 
 
Nykyisessä hallintomallissa luottamushenkilöt joutuvat valtuustossa ja lautakunnissa hyväksymään 
tai hylkäämään virkamiesten valmiin suunnitelman. Uudessa mallissa luodaan entisen systeemin 
tilalle uusi valmistelutoimielin, jossa kuntalaiset ja heidän valitsemansa luottamushenkilöt 
vaikuttavat suoraan valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen. Nykyisessä käytännössä asioiden 
valmistelu on ylipaisuneen virkamieskunnan yksinoikeus. Päätökset lipuvat samalla kuntalaisten 
ulottuvilta kasvottomalle byrokratialle, pois demokraattisesti valituilta luottamushenkilöiltä. 
Perussuomalaiset haluavat siirtää museoon julkisuudelta piilossa tapahtuvan ”On jo sovittu” 
-päätöksentekotavan. 
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Kunnalliset kansanäänestykset merkittävistä ratkaisuista oltava nykyistä enemmän käytössä. 
Perussuomalaiset valtuutetut esittävät, että vaalikauden alussa on järjestettävä laaja mielipidekysely, 
mihin kaupunkilaiset haluavat verorahoja käytettävän. 
 
Kaupunkilaisten ja luottamushenkilöiden saatava laadukasta tietoa kaupungin asioista. 
Asiakirjojen salaaminen, tarkoituksellinen epäselvän kielen käyttö ja valehteleminen eivät ole 
hyväksyttäviä kaupungin työntekijöiden toimintamalleja. Tampereen ylipaisuneen virkakoneiston 
hallinto-oikeudessa lainvastaiseksi todettuun tiedonsalaamiskäytäntöön pitää saada muutos. Hallinto 
ei voi demokratiassa perustua asioiden salaamiseen.  
 
Vuorovaikutuksen lisääminen. Haluamme kanavoida Rantaväyläliikkeen, Pispalan 
Rakennusoikeusryhmän ja muidenkin vastaavien osallisten ajatukset poliittisen päätöksenteon 
kentälle. Osallisten mielipiteet omasta asiasta pitää painaa enemmän kuin ulkopuolisten korruptiolta 
vaikuttavat päämäärät. 
 
Viranomaisten on käytettävä hallintolain mukaisesti selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Sisällön 
puutteen peittely konsulttilatinalla on lopetettava ja kaupungin hallinnon alettava noudattaa lain 
mukaista, kaupunkilaisten ymmärtämää kieltä. Epäselvän suomenkielen käytön motiiveina saattavat 
olla sisällön tai sen puutteen peittäminen. Jos kaupungin on välttämätöntä ostaa konsulteilta 
palveluita, heiltä on odotettava samaa hyvää suomenkielen käyttöä kuin virkamiehiltäkin. 
 
 
4.6. Kuntaliitokset 
 
Perussuomalaiset eivät kannata kuntien pakkoliitoksia. Kuntaliitoksia voidaan toteuttaa vain siten, 
että kaikissa yhdistyvissä kunnissa järjestetään sitova kansaäänestys, jossa enemmistö annetuista 
äänistä puoltaa kuntaliitosta. 
 
Vapaaehtoisesti yhdistyvissä kunnissa tulee purkaa rinnakkaisvirat välittömästi. Vapautuvat 
viranhaltijat velvoitetaan muuntokoulutukseen, joka tähtää mm. sosiaali- ja terveydenhuollon 
resurssien kasvattamiseen. 
 
Perussuomalaiset eivät kannata Tampereen seutuhallinnon perustamista. Mielestämme kokonaan 
uusi hallintoporras on byrokratian paisuttamista ja vie joka tapauksessa päätösvallan yhdistyviltä 
kunnilta, joihin jäisi näennäinen oma hallinto. 
 
 
 


