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Jo riittää 
Korruptio, lahjonta ja hyvä veli -järjestelmä

Paisunut byrokratia
VelkaantuminenRantaväylän tunneli ja muut järjettömät investoinnit

Kyllä
Hyvät peruspalvelut

Turvallinen elinympäristö

Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Investoinnit hyvinvointiin

Perus 
    tamperelaiset 
-ihmisten puolue-



1. HYVINVOINTI

Hyvät julkiset peruspalvelut turvattava.
Lääkäreiden voitava keskittyä tuottavaan työhön, riittävästi avustavaa henkilökuntaa.
Mielenterveyspalvelut ajoissa kaikille tarvitseville.
Ennaltaehkäisevään kouluterveydenhuoltoon lisättävä resursseja.
Ikäluokittaiset terveystarkastukset säilytettävä.
Tampereen Aterian panostettava ruuan riittävyyteen, laatuun ja kotimaisuuteen.
Hoitomitoitus laitoksissa toteutettava lain edellyttämällä tavalla.
Kotihoito ja ateriapalvelut järjestettävä ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla.
Palveluja kehitettävä ikäihmisten ja omaisten ehdoilla ja tueksi.
Sotaveteraaneja ja omaisia kohdeltava kunniakansalaisina.
Omaishoidon kriteerit joustavammiksi ja hoitajan jaksamisesta huolehdittava.
Vanhemmille luotava aito mahdollisuus valita päivähoidon sijasta kotihoito.
Ennaltaehkäisevän lastensuojelun tuettava ensisijaisesti vanhemmuutta ja ydinperhettä.
Nuorten syrjäytymistä ehkäistävä tehokkaasti.
Lisäresursseja oppilaan varhaiseen tukeen omassa lähikoulussa.
Valtionavustus ryhmäkokojen pienentämiseen käytettävä sille osoitettuun tarkoitukseen.
Yhdelle uskontokunnalle ei erivapauksia muiden kustannuksella.
Ei kansainvälisen koulun mittavia investointeja.
Kaupungin huolehdittava ensisijaisesti omien asukkaidensa kouluttamisesta.
Liikunta- ja kulttuuripalveluiden oltava kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä.
Kaupungin tuettava ensisijaisesti suomalaisiin arvoihin perustuvaa kulttuuritoimintaa.
Monipuoliset kirjastopalvelut oltava jokaisen saatavilla.
Kaupungin tuettava pieniä harrasteryhmiä mm. antamalla niiden toimintaan tiloja.
Liikunta- ja kulttuuripalveluita hyödynnettävä enemmän hyvinvointipalveluissa.

Liian monet kokevat, että äänestämällä ei voi vaikuttaa. Asiat on jo päätetty, monet 
sanovat. Ja näin valitettavasti on ollutkin. Nykymenolle on vaihtoehto. Perustamperelaisille 

tärkeintä ovat arkielämän peruspalvelut, pääseekö lääkäriin, onko lapsen koulu hyvä ja 
turvallinen, saako ikääntynyt tarvitsemaansa hoivaa. Valtio velkaantuu ennätysvauhtia ja 
veronmaksajien rahoja jaellaan ympäri Eurooppaa, tarkka kuntataloudenpito on entistä 
tärkeämpää. Perustamperelaiset eivät tue Rantaväylän tunnelin kaltaisia verovaroilla 

kustannettuja kalliita ja tarpeettomia yli-investointeja. 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. Perustamperelaiset 
tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon nykymenolle. Sen toteutuminen edellyttää rohkeutta myös 

sinulta äänestäjänä. Rohkeutta äänestää omien etujesi puolesta.

PERUSTAMPERELAISET
IHMISTEN PUOLUE–IHMISTEN PUOLELLA

2. KILPAILUKYKY

Nuorisotyöttömyyden hoitoon erityisesti panostettava.
Työttömien yhdistysten ylläpitämiä toimitiloja ja toimintaa tuettava. 
Määräaikaisten työsuhteiden ketjuttaminen lopetettava.
Kaikenkokoisten yritysten toimintaedellytykset turvattava ja niitä parannettava.
Laajentumishaluiselle yritykselle luotava edellytykset jatkaa toimintaansa Tampereella..
Kaupungin ostettava palvelut ensisijaisesti paikallisilta yrityksiltä.
Kaupungin tarjottava tiloja nuorille yritystoimintaan.
Elinkeinorakenteen muutokset huomioitava.
Edullista vuokra-asuntotuotantoa lisättävä.
Kohtuuhintaisen ja laadukkaan omakotiasumisen oltava mahdollista Tampereella.
Kansainvälistäminen ei kuulu kaupungin perustehtäviin.
Kaupungin strategioista poistettava ideologiset monikulttuurisuustavoitteet.

3. YHDYSKUNTARAKENNE

Ei VT 12 Rantaväylän tunnelin rakentamista.
Keskusjätevedenpuhdistamo kehitettävä yhteistyössä.
Ei Tavase-tekopohjavesihanketta.
Ei Keskusareenan/kannen rahoitusmallille.
Lentoaseman aluetta kehitettävä.
Asuntojen ja yritystoiminnan rakennustoiminnalle ei pidä asettaa esteitä.
Olemassa olevia oikeuksia ei saa sosialisoida.
Rakentamisen kustannuksia ei saa lisätä ideologisilla vaatimuksilla.
On helpotettava haja-asutusalueiden rakentamista, ei täydennysrakentamista.
Kiskopohjaiset joukkoliikennemuodot ovat tulevaisuuden investointeja.
Bussiliikenne saatava kilpailukykyiseksi esimerkiksi vaihto-oikeutta pidentämällä.
Riittävät investoinnit perustien parannuksiin ja hoitoon.
Moottoritie toteutettava 9-tielle Alasjärven ja Ruutanan välille.
Kokeiltava mahdollisuutta sulkea Hämeenkatu yksityisautoilulta.
Keskikaupungin läheisyyteen sijoitettava päiväkeskus.
Kerjäläisongelma saatava kuriin.
Ei talouden rasitteeksi liian kunnianhimoisia ympäristövelvoitteita.

4. HALLINTO

Perussuomalaisten tavoitteena on korruptiosta vapaa Tampere.
Työllistävistä hankkeista kertyvät veroeurot on ohjattava lähiseudulle.
Lisäresursseja byrokratiaa ja paisunutta  hallintoa purkamalla.
Ei johtavien virkamiesten palkkojen, eikä luottamustoimien kokouspalkkioiden nostoa.
Pormestari- ja tilaaja-tuottajamalli on purettava ja palattava ammattijohtamiseen.
Kaupungin tehtäviin valittaessa pätevyyden oltava ratkaisevassa asemassa.
Kunnalliset kansanäänestykset merkittävistä ratkaisuista nykyistä enemmän käyttöön.
Kaupunkilaisten ja luottamushenkilöiden saatava laadukasta tietoa kaupungin asioista.
Viranomaisten käytettävä hallintolain mukaisesti selkeää ja ymmärrettävää kieltä.
Ei kuntien pakkoliitoksia, vapaaehtoisesti yhdistyvissä kunnissa purettava rinnakkaisvirat.
Perussuomalaiset eivät kannata Tampereen seutuhallinnon perustamista.
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