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Tamperetta on rakennettu vuosikymmenet vahvasti 
sosialidemokraattien arvomaailman pohjalta. Näin on 
oltava jatkossakin. SDP:n tavoitteena on oikeuden-
mukainen, tasa-arvoinen ja yhteisvastuusen perustu-
va Tampere, jossa jokainen voi toteuttaa itseään ja 
hankkia elämänsä menestyksen eväät. Kaikki pide-
tään mukana! 

SDP:n palaaminen valtakoalitioon viime kuntavaalien 
jälkeen on vaikuttanut Tampereen kehitykseen. Ide-
ologinen ulkoistaminen on lopetettu ja yhteiskunnan 
heikompiosaisiin on kiinnitetty aikaisempaa enem-
män huomiota. Vaikeasta taloustilanteesta huolimat-
ta esimerkiksi perusterveyden- ja vanhushuoltoa on 
vahvistettu. Työllisyydenhoitoon on suunnattu enem-
män varoja sekä liikunta- ja harrastusmahdollisuuk-
sia parannettu.  

Sosialidemokraattien kädenjälki näkyy myös kau-
punkikehityksessä. Raitiotien rakentaminen alkaa 
keväällä 2017, ja kaavoituksen tehostaminen on 
mahdollistanut kaupungin kasvun ja monipuolisen 
asuntopolitiikan.  

Kuntakenttä muuttuu voimakkaasti. Maan hallituksen 
kaavailema maakuntauudistus on samalla myös vuo-
sisadan kuntauudistus. Mikäli uudistus toteutuu, kun-
nat eivät enää vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista. 
Uudistusta on rakennettu ideologisista lähtökohdista. 
Terveys-erojen kaventaminen ja palveluiden saata-
vuuden parantaminen ovat jääneet sivurooliin.

SDP:n sosiaali- ja terveyspalvelumallissa perustan 
luovat edelleen julkiset palvelut, joita kolmas sektori 
ja yritykset tarvittaessa täydentävät. Yhteisesti ke-
rätyt verovarat on tarkoitettu palveluihin, hoivaan ja 
huolenpitoon, ei yksityisten yritysten voittoihin tai ve-
roparatiiseihin. SDP ei hyväksy julkisten palveluiden 
pakkoyhtiöittämistä.

Maakuntauudistuksen toteutuminen merkitsee kau-
pungin painopisteen muuttumista yhä enemmän 

elinvoimaa luovaksi yhteisöksi. Koulutus ja sivistys, 
kulttuuri ja vapaa-aika, maankäyttö, liikenne ja infra 
sekä elinkeinopolitiikka ovat jatkossa keskeiset elin-
voiman tekijät.    

Tampereen suurin haaste on korkea työttömyys. 
Työllisyyden parantaminen on nostettava kaupungin 
ykköshankkeeksi. Haluamme Tampereesta kaupun-
gin, jossa kaikille halukkaille nuoremmista vanhem-
piin on tarjolla laadukasta ja inhimillistä työtä. Työ on 
inhimillisen elämän perusedellytys ja parasta sosiaa-
liturvaa.

Maan hallitus on kohdistanut merkittäviä leikkauk-
sia koulutukseen. Se tarkoittaa samaa kuin sahaisi 
oksaa, jolla istuu. Koulutuksen määrärahojen leik-
kaaminen on lopetettava. Laadukas koulutus ja var-
haiskasvatus luovat kaupunkimme menestyksen pe-
rustan.

Julkisista peruspalveluista tulee pitää kiinni ja niiden 
laatua on parannettava. Kasvava kaupunki tarvitsee 
hoivaa ja huolenpitoa niin lapsille kuin vanhuksille. 
Perusterveyden- ja vanhustenhuollon vahvistamista 
on jatkettava. 

Ilmaston lämpeneminen koskettaa kaikkia maapal-
lon asukkaita. Tamperelaiset eivät elä lintukodossa, 
jonne maailman tuulet eivät puhaltaisi. Kaupungin on 
tehtävä voitavansa ja kannustettava muita toimijoita 
kasvihuonekaasujen vähentämiseksi. Tehdään yh-
dessä Tampereesta hiilineutraali vuoteen 2030 men-
nessä!

SDP sitoutuu läpinäkyvään ja oikeudenmukaiseen 
politiikkaan yhteistyössä muiden puolueiden kanssa. 
Sosiaalisesti eheä kehitys voidaan yhdistää taloudel-
liseen menestymiseen. Sosialidemokraatit pyytävät 
tamperelaisten laajaa tukea tavoitteidensa taakse.  

SDP PITÄÄ KAIKKI MUKANA
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TYÖLLISYYS ON YKKÖSASIA

Osaavat ihmiset keskiössä

Yritysten menestys maailmanmarkkinoilla on Tam-
perelaisen hyvinvoinnin keskeinen perusta. Tänä 
päivänä 20 000 tamperelaista on ilman työtä, mikä 
vaikuttaa suoraan kymmenien tuhansien perheiden 
arkeen. Tilanteen korjaaminen on asetettava koko 
kaupungin tärkeimmäksi tavoitteeksi. 

Kansainvälisyys on elinehtomme. Valmistavan teol-
lisuuden siirtyminen halpatyömaihin ei ole luonnon-
laki. Korkeaa osaamista ja digitaalisuutta hyödyntä-
mällä voidaan teollisuudesta pitää kiinni ja synnyttää 
myös uusia työpaikkoja. Huomio on kiinnitettävä eri-
tyisesti teknologiateollisuuteen ja niitä tukeviin palve-
lutoimintoihin. 

Suhdanteille herkän vientiteollisuuden oheen pitää 
synnyttää uutta yritystoimintaa ja tukea pieniä sekä 
keskisuuria yrityksiä. Paikallisilla markkinoilla luo-
daan ponnistuspohja kansainvälisille markkinoille. 
Kasvuyrittäjyyden edistäminen on nostettava elin-
keinopolitiikan tärkeäksi tehtäväksi. Yrittäjyyteen 
kasvattamista ja kannustamista on vahvistettava kai-
killa koulutusasteilla.

Tampereella on hyviä näyttöjä onnistuneesta elin-
keinopolitiikasta ja oikea-aikaisista investoinneista. 
Yksi tällainen on Keskusareena-hanke, joka syn-
nyttää satoja uusia työpaikkoja ja lisää Tampereen 
vetovoimaa erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana. Rai-
tiotien rakentamisella on myös merkittävät työllisyys-
vaikutukset. Kehitysalustojen mahdollistaminen ko-
keiluille ja piloteille on tärkeää. Esimerkiksi älykkäät 
ratkaisut kaupunkiympäristössä, liikenteessä ja pal-

Tampereen menestys menneisyydessä, nykyisyy-
dessä ja tulevaisuudessa on ollut ja on osaavissa 
ihmisissä. Kolmen korkeakoulun yhdistyminen onkin 
keskeinen elinkeinopoliittinen hanke. Se mahdollis-
taisi uuden korkeakoulumme vetovoiman kasvami-
sen kilpailtaessa opiskelijoista, tutkijoista ja rahoi-
tuksesta. Tavoitteena on opetuksen ja tutkimuksen 
korkeimman kansainvälisen tason saavuttaminen.

veluissa luovat työpaikkoja. Kaupungin on selvitettä-
vä uutta liiketoimintaa ja yritysten logistisia kustan-
nuksia alentavan logistiikkakeskuksen perustamista 
Tampereen alueelle.

Luonnonvarojen rajallisuus pakottaa meidät pohti-
maan kierrätykseen liittyviä avauksia. Materiaalivirto-
jen tehokas haltuunotto mahdollistaa yritystoiminnan 
synnyn uusille yritysalueille Kolmekulmaan ja Taras-
tenjärvelle. Korkea osaaminen erilaisissa puhtaan 
teknologian tuotteissa ja palveluissa avaa vientimah-
dollisuuksia, joita tulisi hyödyntää määrätietoisesti. 

Peliteollisuus on uutta, elämyksiä luovaa taloutta, ja 
sen nousun edellytyksistä on huolehdittava. Media-
poliksen rakentuminen TV-2:n alueelle Tohloppiin on 
ollut myös erinomainen avaus uusien luovan talou-
den työpaikkojen luomisessa.
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Pitkäaikaistyöttömyyden
hoitoon lisää varoja
Onnistuneinkaan elinkeinopolitiikka ei poista koko-
naan kaupunkia vaivaavaa rakenteellista työttömyyt-
tä. Kaupungin on tunnettava vastuunsa vaikeammin 
työllistyvistä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin työllistäjä-
nä. On otettava käyttöön uusia työllistämistoimenpi-
teitä hyvinvointipalvelujen tueksi. Työllisyydenhoidon 
kuntakokeilu mahdollistaa työllisyydenhoidon koko-
naisvaltaisen kehittämisen ja tehostamisen.

Tampere maksaa nykyisin 30 miljoonaa euroa vuo-
dessa Kelalle passiivisella työmarkkinatuella olevien 
työnhakijoiden työmarkkinaosuudesta. Tätä mak-
suosuutta kaupungin tulee aktiivisesti vähentää kas-
vattamalla panostuksia työttömien koulutukseen, ak-
tivointiin ja työllistämiseen.

Erilaisia työllistämistoimia on kehitettävä vastaa-
maan työllistyvien todellisia kykyjä ja nopeutettava 
työn saantia. Työkyvyn arvioinnissa on otettava käyt-
töön yhden luukun periaate. Jos työkyky on pysyvästi 
mennyt, on ihmisellä oltava oikeus eläkkeeseen. 

Työttömien pallottelusta on päästävä eroon ja heidän 
syyllistämisensä ja nöyryyttämisensä on lopetettava. 
Kaupungin käyttämät palveluiden tuottajat ja tavaroi-
den toimittajat on velvoitettava työllistämään pitkä-
aikaistyöttömiä.  Sosiaalisten yritysten työllistävää 
vaikutusta on tuettava ja on arvostettava järjestöjen 
merkitystä syrjäytymisen ehkäisemisessä. Oppisopi-
muskoulutusta on lisättävä kaupungin organisaatios-
sa.

Tampere on opiskelijoiden kaupunki. Neljässä kor-
keakoulussamme opiskelevat 35 000 opiskelijaa tuo-
vat elinvoimaa ja virtaa kaupunkiimme. Tätä voima-
varaa on hyödynnettävä esimerkiksi uusien yritysten 
houkuttelussa. Kaupungin on tehtävä parhaansa, 
jotta Tampere olisi jatkossakin Suomen opiskelijays-
tävällisin kaupunki.

Tampereelle on syntynyt Suomen suurin ammatilli-
sen koulutuksen oppilaitos, jonka tiloja ja oppimis-
ympäristöjä uudistetaan suurilla investoinneilla. Ky-
seessä on euromääräisesti kaupungin ylivoimaisesti 
suurin elinkeinopoliittinen panostus. Ammatillisen 
koulutuksen kehittäminen on otettava kiinteämmin 
osaksi elinkeinopolitiikkaa. Opiskelijaterveydenhuol-
toa vahvistetaan. 

Kaupungin laaja ja monipuolinen kulttuuri- ja liikunta-
palvelujen tarjonta on välttämätön osa tamperelaista 
kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kansainvälinen koulu, 
joka antaa suomalaista maailmalla arvostettua perus-
opetusta englannin kielellä, voi muodostua tärkeäksi 
tekijäksi, kun kaupunkiin sijoittunut yrityselämä, yli-
opistot ja tutkimuslaitokset rekrytoivat kansainvälisiä 
huippuosaajia.

Sosialidemokraatit haastavat yritykset ja kaupungin 
talkoisiin tekemään Tampereesta hyvän työelämän 
kaupungin. Työ on hyvän elämän yksi perusedelly-
tys, ja kaupungissamme tulee olla tarjolla kaikille ha-
lukkaille työtä. Hyvän työelämän keskeisiä sisältöjä 
ovat kaiken työn merkityksen, arvon ja mielekkyyden 
tunnustaminen ja korostaminen, työssä jaksamiseen 
panostaminen ja työntekijän mahdollisuus itsensä to-
teuttamiseen. 
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KUNTATYÖ ON KUNNON
TYÖTÄ
Kuntien tarjoamat palvelut ovat kuntien ja niiden 
työntekijöiden ydinosaamista kaikista muutoksista 
huolimatta. Kuntatyön suurimmat haastajat ovat pal-
velurakenteen muutokset, jotka johtuvat joko EU:sta 
tulevasta ohjauksesta tai kansallisesta päätöksente-
osta. Teknologinen murros koskettaa myös kunnallis-
ta työtä ja työtehtävien sisällöt muuttuvat.

Kuntatyöntekijät ovat kunnassa keskeisiä toimijoita 
ja ammattilaisia. Muun muassa hoitajat, bussikuskit, 
opettajat ja sosiaalityöntekijät huolehtivat yhteiskun-
nan välttämättömistä toiminnoista ja hoitavat tehtä-
vänsä joka tilanteessa.  

Työ uudistuu ottamalla käyttöön uutta teknologiaa 
ja parhaita käytäntöjä. On tiedostettava, että henki-
löstön työhyvinvoinnin ja asiakkaiden tyytyväisyyden 
välillä on yhteys. Henkilöstöjohtaminen on organi-
saatiossa keskeisessä asemassa. Työpaikoilla ei 
sallita kiusaamista, ja jokaisen esimiehen on puutut-
tava siihen - aina. Työtoverin ja toisen ihmisen työn 
kunnioittaminen on jokaisen kaupungin työntekijän 
velvollisuus.

Työelämän muutoksissa sosialidemokraatit ovat 
työntekijöitten luottamuksen arvoisia. Kaupungin 
oman palvelutuotannon uudistamiseen on panostet-
tava ja annettava työntekijöille aidot mahdollisuudet 
näyttää oma osaamisensa. Jokainen työntekijä tie-

tää perustehtävänsä ja ammatilliseen osaamiseen 
panostetaan. Osaava henkilöstö on kaupungin voi-
mavara, josta työnantajan tulee huolehtia. Johtavana 
periaatteena on työsuhteen turvallisuudesta kiinnipi-
täminen. Työnantajan henkilöstöpolitiikan on oltava 
tulevaisuudessakin vastuullista ja pitkäjänteistä.

Kuntatyön perusta on vahva johtaminen, jolla kasva-
tetaan kuntatyön arvostusta ja jolla saadaan vauhtia 
kuntatyön kehittämiseen. Hyvällä johtamisella myös 
luodaan tulosta, jolla toiminnot, palvelut ja työpaikat 
säilyvät. Johtajien on uskottava kaupungin työnteki-
jöiden tekemän työn kilpailukykyyn, organisaatioon-
sa ja työntekijöittensä osaamiseen. Ammattitaitoiset 
työntekijät ansaitsevat kannustavaa ja heidän omaa 
työtänsä arvostavaa johtamista. 

Päättäjät ja virkamiehet on saatava luottamaan sii-
hen, että kaupungin omana työnä tehty työ on veron-
maksajien edun mukaista. Tämä on todistetavissa 
laskelmin ja vaikuttavuusarvioinnein. Kaupungin po-
liittisen linjan ja johdon on tuettava kaupungin oman 
työn kilpailukykyisyyttä ja kehittämistä. Palveluitten 
yksityistäminen ja ulkoistaminen eivät saa olla itse-
tarkoitus. Kaupungin omistamat yhtiöt ja liikelaitokset 
eivät ole myynnissä.
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KUNTATALOUS 
TASAPAINOON
Tampereen kaupungin talous on ollut miinuksella 
seitsemän vuotta peräkkäin. Finanssikriisistä vuonna 
2009 alkanut lamakausi on jatkunut arvioitua pidem-
pään. Vientiteollisuuden heikko tilanne on Suomen 
koko taloudellisen hyvinvoinnin perustan kannalta 
hyvin huolestuttavaa. Tampere on menettänyt tuhan-
sia teollisia työpaikkoja ja työttömyysaste on noussut 
peräti 18 prosenttiin. Lisäksi valtio on leikannut kun-
tien valtionosuuksia rankalla kädellä. Yksin porvari-
hallituksen kilpailukykysopimus heikentää kaupungin 
taloutta nettona yhdeksällä miljoonalla eurolla.  

Kaupungin talouden ydinongelma onkin tulopohjan 
murentuminen. Työllisyys on saatava nousuun, jotta 
verotulot kasvavat. Tätä kautta talous saadaan tasa-
painoon. Verotuloja lisätään luomalla uusia työpaik-
koja, panostamalla erityisesti pk-yritysten kasvumah-
dollisuuksiin, huolehtimalla kaupungin vetovoimasta 
ja vähentämällä pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä.
 
Menokehitys on saatu useilla eri toimenpiteillä kuriin. 
Menojen kasvua hillitään parantamalla tuottavuutta, 
karsimalla turhaa byrokratiaa ja hallinnointia, otta-
malla käyttöön uusia toimintatapoja ja teknologiaa 
esimerkiksi digitalisaation avulla ja panostamalla so-
siaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä ensisi-
jaisesti ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin korjaavien 
toimenpiteiden sijaan.

Vakaalla taloudella varmistetaan, että kaupunki ky-
kenee järjestämään asukkailleen laadukkaat ja mo-
nipuoliset palvelut sekä panostamaan kaupungin 
vetovoimaan. Suhteellinen velkaantuneisuus on 
Tampereella alle maan keskitason, mikä antaa liikku-
mavaraa. Sosialidemokraattien linjana on, että vero-
tuksen tulee olla tasolla, joka mahdollistaa koulutus-, 
terveys- ja vanhuspalveluiden korkean laadun ja saa-
tavuuden.

Investointien taso on oltava riittävä, jotta kaupungin 
kasvu on mahdollista. Rohkea investoiminen ei saa 
kuitenkaan johtaa hallitsemattomaan velkaantumi-
seen. Investoinnit on asetettava tärkeysjärjestyk-
seen. Uusia, pysyviä työpaikkoja synnyttävät inves-
toinnit ovat etusijalla. Toisaalta päiväkotien, koulujen 
ja katujen kunnostamiseen on ohjattava rahoitusta. 
Perusasiat on hoidettava kuntoon. Tulojen ja meno-
jen erotuksena syntyvä vuosikate nostetaan sellai-
selle tasolle, että sillä pystytään kattamaan vähintään 
70 prosenttia investoinneista.
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INHIMILLISYYTTÄ, TURVAA
JA HUOLENPITOA
Suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon keskei-
simmät arvot ovat aina nousseet etiikasta, ihmisar-
von ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta 
sekä huolenpidon ja oikeudenmukaisuuden lähtö-
kohdista. Myös ihmisten välisellä tasa-arvolla on ollut 
järjestelmässämme vahva jalansija. Näiden arvojen 
perusteella on määritelty, millaista on hyvä sosiaali- 
ja terveydenhuolto. 

Juha Sipilän hallituksen esittämän sote- ja maa-
kuntauudistuksen myötä tilanne on kuitenkin muut-
tumassa. Ideologiaan perustuva julkisten palveluiden 
yhtiöittäminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
markkinoiden avaaminen ovat viemässä hyvinvoin-
timme kivijalalta pohjan. Lisäksi palvelut pirstaloi-
daan ja uudistuksen alkuvaiheissa tavoitellut sujuvat 
palveluketjut sekä yhdenvertaiset palvelut jäävät to-
teutumatta.

SDP:n sosiaali- ja terveyspalvelumallissa perustan 
luovat edelleen julkiset palvelut, joita kolmas sektori 
ja yritykset tarvittaessa täydentävät. Yhteisesti kerä-
tyt verovarat on tarkoitettu yksiselitteisesti vaikutta-
viin palveluihin, hoivaan ja huolenpitoon, ei yksityis-
ten yritysten voittoihin tai veroparatiiseihin. 

SDP haluaa varmistaa, että sote-palvelut ovat julki-
sen sektorin järjestämis- sekä pääasiallisella tuotta-

misvastuulla. SDP ei hyväksy julkisten palveluiden 
pakkoyhtiöittämistä. Suomalaisen sosiaali- ja tervey-
denhuollon tulos ei voi olla mitattavissa missään olo-
suhteissa rahassa elämänlaadun ja terveyshyödyn 
sijaan.

Inhimillisemmässä palvelumallissa palvelut ovat 
kaikille yhdenvertaiset asuinpaikasta riippumatta. 
Painopiste on lähipalveluissa. Riittävillä julkisilla pal-
veluilla turvataan kaikille mahdollisuus päästä terve-
ydenhoitoon ja sosiaalipalveluiden piiriin sekä saada 
tarvitsemaansa arjen turvaa.

SDP:n vammaispolitiikka perustuu sosialidemo-
kratian keskeisiin arvoihin: ihmisarvon ja vapauden 
kunnioittamiseen, tasa-arvon toteuttamiseen, yhteis-
vastuuseen ja oikeudenmukaisuuteen. Arvostamme 
moninaisuutta ja ihmisten erilaisuutta. SDP haluaa 
rakentaa Suomea, jossa vammaiset ja vajaakuntoi-
set henkilöt ovat aktiivinen ja yhdenvertainen osa 
yhteiskuntaa - eivät marginaalia. Vammaisten oma-
toimisuutta ja hyvää arkea edistetään. Jokaisella on 
oikeus elinikäiseen oppimiseen ja työhön.
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Terveyserojen kaventaminen ja sairauksien ennal-
taehkäisy ovat aina taloudellisesti ja sosiaalisesti 
kestävämpi vaihtoehto kuin sairauksien hoitaminen. 
Laajassa mielessä ihmisten terveydentila määrittyy 
pitkälti elinolojen ja niissä vaikuttavien terveyden 
taustatekijöiden kautta. Vaikuttamalla näihin syihin, 
hyvinvointierojen kasvaminen on pysäytettävissä. 
Sosialidemokraatit katsovat, että painopisteen ter-
veyden edistämisessä tulee olla niin yksilö-, perhe- 
kuin yhteisö- ja yhteiskuntatasolla.

Sosialidemokraateille on laadukkaiden terveyspal-
veluiden oikeudenmukainen saatavuus ensiarvoi-
sen tärkeää. Terveyden edistäminen tasapuolisesti 
on meidän arvomaailmassamme vahvasti etusijalla. 
Palveluja järjestettäessä tulee ottaa huomioon yksin 
asuvien, eläkeläisten, perheiden ja erityistä tukea 
tarvitsevien tilanne. Vanhusten hoiva ja hoito ovat 
turvattava riittävällä määrällä hoitajia. Sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden asiakasmaksut eivät saa estää lää-
käriin pääsyä ja tarvittavan hoidon saantia. 

Kunnilla on jatkossakin keskeinen rooli ennakoivassa 
hyvinvointityössä, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille. Tuleva 
kunta rakentuu ja vahvistuu osallistumisen, demokra-
tian, sivistyksen, elinvoiman ja ihmisten yhteisönä. 
Siten kunnalle ja kaupungille jää mahdollisuus tukea 
ja vahvistaa lähipalveluja esimerkiksi kehittämällä lä-

Ennaltaehkäisyä ja
terveyden edistämistä

hitoreja osana kaikenikäisten hyvinvointipalveluja. 
Ikääntyvän väestön hyvinvoinnin näkökulmasta on 
erityisen merkittävää, että palveluihin liittyvät sau-
mattomasti niin ennaltaehkäisevät, sairaanhoidolliset 
kuin sosiaalialankin palvelut sekä ohjaus ja neuvon-
ta.

Kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja elämänlaa-
dun näkökulmista kunta on jatkossakin merkittä-
vä toimija. Eri-ikäiset ihmiset huomioiva kaavoitus, 
asuntotoimi, julkinen liikenne sekä kunnallistekniikka 
tuottavat toimivan kaupunkirakenteen kaikenikäisille 
kaupunkilaisille. Elämänlaadun lähteenä toimii kult-
tuuri-, liikuta- ja sivistystarjonta työväenopistoista 
ikääntyneiden yliopistoon.

Sosialidemokraattien tavoitteena on Tampere, jos-
sa lapset ja perheet voivat hyvin. Toimivien perhe-
palvelujen näkökulmasta keskeistä on kokonaisuus. 
Palvelujen tulee toimia kaikilla tasoilla ja eri toimijat 
huomioiden (julkinen sektori, järjestöt ja yritykset). 
Palvelujen ja toimintojen tulee olla myös yhteen so-
vitettuja lapsen ja perheen näkökulmasta, ei vain eri 
sektorien näkökulmasta. Samoin palveluketjujen tu-
lee olla saumattomia. Mikäli lapsi tai perhe tarvitsee 
enemmän tukea kuin peruspalvelut voivat tarjota, tu-
lee palveluketjujen ja yhteistyön toimia. Keskeistä on 
myös se, että palvelurakenteet on suunniteltu asia-
kaslähtöisesti koko perhe huomioiden.
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Pidämme ikäihmisistämme
huolta

Yksinäisyys ja tarpeettomuuden tunne kaikissa ikä-
luokissa lisäävät masentuneisuutta ja altistavat syr-
jäytymiselle. Ne ovat uhka mielenterveydelle. Tätä 
syöksykierrettä kunta voi toimillaan hidastaa ja eh-
käistä. 

Mielenterveysongelma ja riippuvuus päihteistä voivat 
vammauttaa ihmisen toimintakyvyn todella vakavas-
ti. Elämänhallinnan mentyä monien ongelmat kasau-
tuvat toimeentulo-ongelmiin, asunnottomuuteen, yk-
sinäisyyteen ja syrjäytymiseen.

Mielenterveysongelmien avohoitoa tulee tehostaa. 
Ennaltaehkäisyyn on panostettava yhä enemmän. 
Vakavien päihde- ja mielenterveysongelmien hoidos-
sa tarvitaan nopeaa tehostettua hoitoa. Kaupungin 
tulee tarjota sujuvasti matalan kynnyksen apua ja 
palveluita. 

Päihdeongelmaiset tarvitsevat riittäviä ja toimivia hoi-
to-, kuntoutus-, tuki- ja asumispalveluja. Myös omai-
set ja läheiset ovat usein neuvojen ja tuen tarpeessa. 
Kaupungin järjestämien palveluiden lisäksi tarvitaan 
kolmannen sektorin palveluja ja työmuotoja. Monien 
järjestöjen tarjoamat vertaistukiryhmät antavat suu-
ren avun kuntoutujille ja heidän omaisilleen.

Väestön ikääntyminen on yksi suurimmista yhteis-
kuntamme kehitykseen vaikuttavista tekijöistä vuo-
sikymmeniin. Sosialidemokraatit edellyttävät, että 
yhteiskunnan on taattava kunniallinen ja laadukas 
hoiva kaikille sitä tarvitseville myös tulevaisuudessa.

Ikäihmisen on voitava luottaa siihen, että voimien 
heiketessä hänestä pidetään huolta loppuun asti ja 
vieläpä arvokkaasti. Palveluita on saatava tarpeen  
mukaan. Laadukkaaseen hoitoon tarvitaan riittävästi 
auttavia käsiä. Henkilöstömäärä ei yksin ole laadun
tae, vaan yhtä tärkeitä asioita ovat henkilökunnan 
ammattitaito, osaaminen ja yksikön johtaminen. Eri-
tyisesti muistisairauksiin liittyvää osaamista on kyet-
tävä vahvistamaan.

Vanhus on täysivaltainen ihminen. Hänen itsemää-
räämisoikeuttaan tulee kunnioittaa. Ikääntyneiden 
elämäntilanne on nähtävä kokonaisuutena. Yhteis-
kunnan on annettava vanhuksille mahdollisuus ra-
kentaa omalta osaltaan yhteiskuntaa yksilönä ja yh-
teisön jäsenenä. 

Vanhuksen näkemykset tulee huomioida viranomais-
päätöksissä. Hänen läheisineen tulee olla mukana 
suunnittelemassa ja luomassa omaa mielekästä ja 
turvallista elämäänsä. Palvelu- ja hoitosuunnitelmien
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Köyhyyden torjuntaa
jatkettava
Tampereen keskeisimpiä sosiaalisia haasteita on 
köyhyys. Tampereella on pienituloisia noin 40 000 ja 
köyhyysaste lähes 20 prosentin tasolla. Tämä näkyy
ihmisten pahoinvointina ja toivottomuutena. Taustal-
la vaikuttaa korkea työttömyysaste ja pitkäaikaistyöt-
tömyys.

Päättymässä olevalla valtuustokaudella laadittiin 
köyhyysohjelma köyhyyden ja huono-osaisuuden 
vähentämiseksi. Ohjelman toimenpiteistä on toteu-
tettu muun muassa aktiivipassi ja sosiaalinen luoto-
tus. Lisäksi pitkäaikaisasunnottomuus on vähentynyt 
40 prosentilla. Köyhyysohjelma tulee päivittää myös 
seuraavalla valtuustokaudella, ja samalla etsiä uusia 
avauksia köyhyyden torjumiseksi.

on tähdättävä palvelujen ennakointiin ja ennaltaeh-
käisyyn. Hoiva on aina hoitoa antavan ja vanhuksen 
kanssa yhteisesti tehty sopimus. 

Omaishoitajien hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudes-
ta on huolehdittava. Omaishoito on sekä inhimillises-
ti että yhteiskunnallisesti arvokasta työtä. Kaikkien 
omaishoidon tuen kriteerit täyttävien on päästävä 
omaishoidon tuen piiriin. 
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KOULUTUS ON TAMPEREEN 
MENESTYSTEKIJÄ
Maamme hallituksen koulutukseen kohdistuneet leik-
kaukset eivät ole jättäneet Tampereenkaan kouluja 
rauhaan.  Opetusryhmien pienentämiseen tarkoite-
tut määrärahat ovat supistuneet. Tampereen koulut 
eivät ole tätä nykyä parhaassa terässä. Koulutus on 
kuitenkin yksi tärkeimpiä tulevaisuuden menetysteki-
jöitä. Siksi tamperelainen koulutuspolitiikka tarvitsee 
rytminvaihdoksen. SDP:n mielestä kaupunkimme tar-
vitsee nykyistä paremmat peruskoulut. 

Peruskoulumme olivat huippuluokkaa vielä 2000-lu-
vun alussa. Lastemme oppimistulokset olivat kansal-
lista kärkeä ja koulut kunnossa. Sen jälkeen tahti on 
hiipunut.  Erot oppilaiden välillä ovat venähtäneet. 
Myös eriarvoistuminen koulujen välillä on tänään nä-
kyvää. Hälyttävän iso joukko perusasteen nuoria ei 
saavuta yhteiskunnassa pärjäämisen kannalta tar-
vittavia perustaitoja. Tämä eriarvoistumiskehitys on 
pysäytettävä. Jokaiselle tamperelaiselle lapselle on 
turvattava aito mahdollisuus tavoitella elämisen ar-
voista tulevaisuutta.

Tampereen peruskoulut ovat olleet liian kauan il-
man pitkäaikaista, päämäärätietoista kehittämistä. 
Säästäminen ja leikkaaminen on nyt lopetettava. 
Kaupunkimme tarvitsee uuden, nykyistä kunnianhi-
moisemman vision koulujemme kehittämiseksi. Ta-
voitteena on nostaa nuortemme koulutus- ja osaa-
mistaso maamme kärkeen.

Sosialidemokraattien toimesta rakennamme uuden 
tamperelaisen koulutusuudistuksen tiekartan vuo-
teen 2020. Tiekartan aineksina ovat nykyistä kohtuul-
lisemman kokoiset opetusryhmät, laadukas erityis- ja 
tukiopetus, vahva oppilashuolto, opettajien täyden-
nyskoulutus, digitalisaatio ja yhdessä tekeminen.

Nuorten osallistuminen perusopetuksen jälkeiseen 
koulutukseen on Tampereella hyvällä tasolla. Tam-
perelaiset lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ovat jo 
nykyisin vetovoimaisia. Näin on oltava jatkossakin. 
Mutta tämä ei riitä. Niille peruskoulunsa päättäville, 
joilla ei ole edellytyksiä siirtyä suoraan toisen asteen 
tutkintoa suorittamaan, varataan paikka ammatilli-
seen koulutukseen tai lukioon valmistavasta koulu-
tuksesta. Kaveria ei Tampereella jätetä! 

Lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelun 
on suuntauduttava nykyistä vahvemmin tulevaisuu-
teen. Nuorelle tulee tarjota työelämän avaintaitoja jo 
kouluaikana. Tampereen vahvuudeksi nuorten kou-
lutuksessa on nostettava päämäärätietoisesti koulun 
ja työelämän saumaton yhteistyö. Tähän meillä on 
hyvät mahdollisuudet.
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Varhaiskasvatus on
perheiden lähipalvelu
Lasten oikeus varhaiskasvatukseen ei saa olla kiin-
ni vanhempien työllisyystilanteesta. Tampereella on 
varmistettava subjektiivisen oikeuden säilyminen 
varhaiskasvatukseen valtakunnan tason päätöksistä 
huolimatta.

Tampere ei kasvata ryhmäkokoja. Lapsiryhmien koko 
on suorassa suhteessa kasvatuksen laatuun. Henki-
lökunnan koulutukseen on myös panostettava, kos-
ka erityisen tuen tarpeet lapsilla lisääntyvät. Koulun 
aloittamista helpotetaan takaamalla tuki jo varhaises-
sa vaiheessa. Tämä lisää lasten hyvinvointia ja sa-
malla voidaan välttyä heidän syrjäytymiseltään. Las-
ten erityisen tuen tarpeet eivät voi olla säästölistalla.

Lapsille taataan terveellinen ympäristö. Päiväkoti-
rakennusten sisäilmahaitat korjataan viipymättä. Il-
mastoinnista saatavat säästöt kostautuvat noussei-
na korjauskuluina. Laatu on tärkeää sekä uudis- että 
korjausrakentamisessa.

Liikenneturvallisuutta päiväkotien ja koulujen ympä-
ristössä parannetaan. Päiväkotien ja koulujen lähei-
syyteen tehdään lasten turvallisuuden varmistavat 
pysäköintijärjestelyt. Etenkin esiopetuksen ollessa 
koulujen yhteydessä on tärkeää, että pysäköinti saat-
toliikenteestä huolimatta on turvallista lapsille.

Uudet päiväkodit suunnitellaan ”kylätalo-periaatteel-
la”. Päiväkotirakennusten tilat otetaan lähiyhteisön 
harrastuskäyttöön. Tämä edellyttää riittävän isojen 
liikuntasalien rakentamista päiväkoteihin. Samalla 
tuetaan myös lasten liikunnan lisääntymistä.

SISÄLTÖÄ ELÄMÄÄN
Liikunnan ilot ja kulttuuripalvelujen monipuolisuus ta-
kaavat tamperelaisen hyvinvoinnin. Eri-ikäisten kau-
punkilaisten tarpeet eroavat jonkin verran toisistaan, 
joten sopivasti kaikille ja mukavasti lähellä, on tee-
mana seuraavina vuosina. 

Monipuolinen kulttuuritarjonta on Tampereen veto-
voima. Taidelaitoksia tuetaan, jotta kaikki ikäryhmät 
pääsevät nauttimaan kulttuurin runsaasta annista. 
Tarjontaan kuuluvat teatterit, Tampere-talo, tapahtu-
mat, museot ja kulttuuritoimen moninaiset palvelut. 
Lähiöissä järjestettävät tapahtumat tukevat siellä 
asuvien viihtyisyyttä ja lisäävät yhteishenkeä. Eri-
laiset toistuvat kulttuuritapahtumat houkuttelevat 
Tampereelle muualtakin vierailijoita ja elävöittävät 
kaupunkia. Näyttelijätyön laitoksen pysyminen Tam-
pereella on tärkeää, koska se on koulutuslaitos, joka 
edistää myös maakuntateattereiden elossa pysymis-
tä.  

Monipuolisena kulttuurikaupunkina Tampereella on 
todelliset mahdollisuudet saada vuoden 2026 kult-
tuuripääkaupungin asema. Tavoitteenamme on, että 
hakuprosessi käynnistetään seuraavalla valtuusto-
kaudella.  

Liikkuva ihminen säästää terveydenhuollon menois-
sa, ja mielen virkeys rikastuttaa elämää. Terveyslii-
kunta tulee olla keskeisellä sijalla kaikissa ikäryhmis-
sä. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut järjestetään niin, 
että käyttömaksut eivät estä tamperelaisten osallis-
tumista liikuntaan ja kulttuurielämyksiin. 

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen 
tuottaa itsensä takaisin monin tavoin. Lasten harras-
taminen ja harrastusmahdollisuudet ovat kuitenkin 
hyvin epätasaisesti jakautuneita riippuen perheiden 
taloustilanteesta. Sosialidemokraatit haluavat taata 
kaikille lapsille ja nuorille oikeuden harrastamiseen
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ja ovat sitoutuneita kehittämään harrastustakuuta tu-
levien vuosien aikana. Kehitystyötä tehdään aktiivi-
sesti yhdessä tamperelaisten liikunta- ja taideharras-
tustoimintaa järjestävien toimijoiden kanssa. Lapsille 
suunnatun harrastustoiminnan käyttömaksut poiste-
taan kaupungin tiloista asteittain.

Koulujen ja päiväkotien tilat otetaan ilta- ja viikonlop-
pukäyttöön. Liikunnan osuus näkyy leikkipuistojen 
suunnittelussa lisäämällä niihin kuntoilulaitteita myös 
aikuisille. Koulujen ja päiväkotien pihojen käyttöä 
aktivoidaan. Sorsapuistosta tehdään perheiden va-
paa-ajan keidas.

Kulttuuripalvelujen merkitys syrjäytymisen estämi-
sessä ja kotouttamisen yhteydessä on tärkeää. Eri-
tyisesti yhteisöllisyyttä tukevat eri kulttuurin muodot 
nostetaan kärkihankkeiksi. Kulttuurikasvatus alkaa jo 
varhain siten, että taito- ja taidenaineista tulee joka-
päiväinen osa koulujen ja päiväkotien toimintaa. 

Nuorten uusia bänditiloja etsitään lisää. Erilaiset 
edulliset tilat varastointitiloineen vastaavat nuorten 
muusikoiden tarpeisiin. Tarvittaessa kaupunki vuok-
raa tiloja myös yksityisiltä, jos vuokra on edullinen.

Kirjastopalvelut pidetään lähipalveluina ja niitä sijoite-
taan myöskin osaksi hyvinvointikeskuksia. Kirjastojen 
lainausmateriaalin määrästä huolehditaan ja tehdään 
uusia avauksia valikoimiin.

TAVOITTEENA TOIMIVA
LIIKENNE JA 
YHDYSKUNTARAKENNE

Sosialidemokraattien tavoitteena on toimiva, estee-
tön, turvallinen ja ekologinen kaupunkirakenne, joka 
mahdollistaa myös kaupungin kasvun ja kehittymi-
sen. Tampereen kaupunkiseutu on noussut valtakun-
nan selkeäksi kakkoskeskukseksi, mikä luo positii-
vista painetta kaavoitukselle ja liikennesuunnittelulle.

Liikenteen ja palveluiden järkevä suunnittelu ja to-
teuttaminen edellyttävät tiivistä rakentamista. Tiiviis-
sä kaupungissa on monipuolista elämää: asumista, 
työpaikkoja, palveluita, toreja, puistoja ja tapahtumia. 
Etäisyydet ovat lyhyet, ja joukkoliikenne toimii hyvin. 
Luonnonalueet voidaan jättää laajoina alueina ra-
kentamatta. Tiiviin kaupunkirakenteen rakennus- ja 
ylläpitokustannukset ovat paljon matalampia kuin 
väljästi rakennetun. 

Hyvällä maankäytön suunnittelulla taataan asumi-
sen, palveluiden, elinkeinojen ja luonnon tarpeet. 
Työpaikkojen ja asumisen kohtaantoa on parannet-
tava siten, että työpaikat ja palvelut ovat kohtuudel-
la saavutettavissa ja toisaalta siten, että ympäristöä 
häiritsemätöntä työpaikkarakentamista suunnataan 
asuinalueille. 
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Tällainen sekoittunut kaupunkirakenne mahdollistaa 
sujuvamman arjen ja liikkumistarpeen vähenemisen. 
Tampereen tulee huolehtia myös teollisuus- ja yritys-
tonttien kaavoittamisesta ja saatavuudesta. 

Kaavoitus- ja rakennuslupaprosesseja nopeutetaan 
ja sujuvoitetaan. Rakentamisen korkeasta laadusta 
pidetään kiinni. Yleis- ja asemakaavavarantoa kas-
vatetaan kaupunkiseudun ja valtion välisen maan-
käytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL-so-
pimus) edellyttämälle tasolle niin asunto- kuin 
yritystonttienkin osalta.

Ekologinen maankäytön suunnittelu ottaa aina huo-
mioon luonnon moninaisuuden säilyttämisen ja riit-
tävät viheralueet. Sosialidemokraatit kannattavat 
kansallisen kaupunkipuiston perustamista Tampe-
reelle. Sen tulee kattaa keskeisimmät puistot, arvok-
kaimman rakennetun ympäristön ja Tammerkosken 
ympäristön. Luonnonsuojelualueita on lisättävä luon-
nonsuojeluohjelman mukaisesti eri puolille kaupun-
kia. Iidesjärven yhteyteen rakennetaan perhepuisto. 
Perhepuistoon kytketään myös uuden luontokoulun 
toiminta. Tampereen ainutlaatuista kulttuurihistorial-
lista rakennusperintöä vaalitaan. Vanha tehdas- ja 
koskimaisema antavat Tampereelle sen omintakei-
sen ilmeen ja arvokkuuden.

Maankäytönsuunnittelu tulee kytkeä nykyistä enem-
män liikennesuunnitteluun. Joukkoliikenteen kulkuta-
paosuus nostetaan 25 prosenttiin. Tavoitteena on ol-
tava toimiva joukkoliikennejärjestelmä, jossa raide- ja 
bussiliikenne tukevat toinen toisiaan ja muodostavat 
vetovoimaisen kokonaisuuden. Näin joukkoliiken-
teestä voidaan tehdä varteenotettava vaihtoehto yk-
sityisautoilulle. 

Katuraitiotien rakentaminen aloitetaan vuoden 2017 
keväällä. Toisesta vaiheesta eli raitiotien jatkamises-
ta Lentävänniemeen tehdään rakentamispäätös vuo-
den 2019 aikana. Raitiotie on myös kaupunkikehitys-

hanke, sillä se mahdollistaa tehokkaamman ja viih-
tyisämmän kaupunkirakenteen. Seudullista lähijuna-
liikennettä viedään eteenpäin.

Joukkoliikenteen ohella on kiinnitettävä huomiota 
kevyen liikenteen lisäämiseen. Kävely ja pyöräily 
ovat tärkeitä liikkumismuotoja niin ihmisen itsensä 
kuin ympäristönkin kannalta. Laadukasta kevyen lii-
kenteen verkostoa on laajennettava keskustassa ja 
asuinalueiden yhteyksissä. Keskustan alueelle on 
rakennettava katettua pyöräpysäköintiä, ja vuokrat-
tavat kaupunkipyörät on saatava vihdoin toteutettua.

Kaupungin ydinkeskustan on oltava saavutettavissa 
kaikilla kulkumuodoilla. Kävelypainoisuutta voidaan 
lisätä, kun pysäköinti siirretään maan alle ja laitok-
siin. Satakunnankadun, Hämeenpuiston, Tampereen 
valtatien ja Rautatienkadun muodostamaa keskustan 
kehätietä kehitetään ja liikenteen toimivuudesta huo-
lehditaan.
 
Lentoyhteyksien kehittämiseen kiinnitetään erityistä 
huomiota. Joukkoliikenneyhteydet kentälle on myös 
saatava paremmiksi. Raideyhteydet Helsinkiin ja Pie-
tariin ovat keskeisiä kehittämiskohteita Tampereen 
edunvalvonnassa. Kolmannen raiteen rakentaminen 
Tampereelta etelään on seuraava merkittävä valtion 
investointikohde kaupunkiseudulla. Pitkällä aikavä-
lillä ratapiha siirretään Pirkkalan lentokentän lähei-
syyteen. Valtatiet 9 ja 12 tarvitsevat tulevaisuudessa 
panostuksia, jotta uusia asuinalueita voidaan avattua 
idässä.
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Tampere on onnistunut vähentämään kasvihuone-
kaasuja vuoden 1990 tasosta 20 prosentilla. Suunta 
on siis oikea. Merkittävin taustatekijä vähennyksille 
on ollut Tampereen Sähkölaitoksen panostukset uu-
siutuviin energialähteisiin. Jatkossa asumisen ja lii-
kenteen päästöjä on vähennettävä yhä enemmän.

Kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 
2050 mennessä. Tavoitetta on kiristettävä. Tekno-
loginen kehitys mahdollistaa päästöjen merkittävän 
vähentämisen, ja kaupungin tulisi tavoitella hiilineut-
raalisuutta vuoteen 2030 mennessä. 

Keskeinen tekijä päästövähennysten aikaansaami-
sessa on yhteistyö kaupungin ja yritysten sekä asuk-
kaiden kanssa. Heidän arkipäiväiset valintansa vai-
kuttavat kehitykseen. On tärkeää kannustaa yrityksiä 
huomioimaan kestävän kehityksen tavoitteet osana 
yritysten liiketoimintaa ja imagoa. 

Tehokas, sekoittunut ja tiivis kaupunkirakenne on 
keskeinen edellytys kasvihuonepäästöjen vähentä-
misessä. Infra hyödynnetään tehokkaasti ja liikku-
mistarve vähenee. Kannusteita matalaenergiatalojen 

rakentemiseksi jatketaan. Matalaenergiatalon raken-
taja on saanut huojennuksia tontinvuokraan määrä-
ajaksi. Kaupungin omissa kiinteistöissä parannetaan 
energiatehokkuutta. Uudiskohteissa hyödynnetään 
aurinkovoimaa lisäenergialähteenä.

Joukko-  ja kevyen liikenteen osuutta liikenteessä li-
sätään. Palvelutasoa parannetaan ja polkupyöräilyä 
edistetään. Diesel-busseja korvataan sähköbusseil-
la, jolloin liikenteen päästöt alenevat. Biokaasulai-
toksen valmistuminen Koukkujärvelle mahdollistaa 
biokaasun hyödyntämisen liikenteessä. Sähköauto-
jen latauspisteverkostoa laajennetaan ja kaupungin 
omassa käytössä olevia ajoneuvoja uusittaessa han-
kitaan sähkö- tai kaasukäyttöistä kalustoa.

Kompensoinnit metsiä istuttamalla ja kaupunkivih-
reää lisäämällä ovat osa toimenpiteistä hiilineutraa-
lisuuteen edettäessä. Kaupunkivihreän lisääminen 
helpottaa myös hulevesien hallintaa, jonka merkitys 
korostuu ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden 
yleistymisen myötä. Myös puurakentamisen edistä-
minen on järkevää, koska tällöin hiilidioksidi sitoutuu 
pitkäksi aikaa rakenteisiin.

KOHTI HIILINEUTRAALIA
TAMPERETTA
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KOTI ON PERUSASIA
Tampereella on turvattava sosiaalisesti ja alueelli-
sesti tasapainoiset asuntomarkkinat lisäämällä asu-
misen laatua, tarjoamalla uusia asumisen malleja 
ja vaihtoehtoja sekä turvaamalla erityisryhmien, ku-
ten liikuntavammaisten, mielenterveyskuntoutujien, 
nuorten ja vanhusten tarpeet. 

Sosialidemokraattien mielestä Tampereen asuntopo-
litiikan päätavoite on kohtuuhintaisen asuntarjonnan 
lisääminen erityisesti pieni- ja keskituloisille. Se on 
mahdollista vain aktiivisen maa- ja asuntopolitiikan 
avulla. Kaupungin tulee kaavoittaa riittävästi asuin-
tontteja omalle maalleen, jotta se voi vaikuttaa siihen, 
millaisia asuntoja rakennetaan. Mikäli kohtuuhintais-
ta maata ei ole rakentamiseen tarjolla, nousee asu-
misen hinta. 

Asuntopolitiikalla turvataan Tampereen talouskas-
vua, edistetään kilpailukykyä ja vetovoimaa. Tutki-
musten mukaan liikkuva työvoima ja Tampere opis-
kelijakaupunkina tarvitsevat pieniä kohtuuhintaisia 
vuokra-asuntoja. Tavoitteena on, että jokaiselle opis-
kelijalle tarjotaan asunto opintoajan aikana.  

Lähiöitä uudistetaan sekä lisätään niiden vetovoimaa 
ja viihtyisyyttä. Tesomalta alkanutta lähiöprojektia jat-
ketaan Multisilta-Peltolammin alueelle.

Vuonna 2015 asunnottomia oli 218 henkeä, mikä on 
38 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011.   Asun-
nottomuuden poistamiseksi on tehty hyvää työtä, ja 
sitä pitää jatkaa. Sosialidemokraattien lähtökohtana 
on taata jokaiselle tamperelaiselle asunto.

Kohtuuhintaisia asuntoja saadaan muun muassa 
asuntojen varustetasoa muuntelemalla. Aina ei tar-
vita luksusta, ja pienikin voi olla viihtyisää.  Auto-
paikaton talo on vaihtoehto autottomille. Autopaikat 
voidaan keskittää myös asuinaluekohtaisesti park-
kitaloihin, jolloin vapautuu enemmän maata asumi-
seen ja yleisiin alueisiin.

Tamperelaiset tarvitsevat monipuolisia asuntovaihto-
ehtoja. Kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa on li-
sättävä ja hajautettava eri puolelle kaupunkia. Valtion 
asuntorahaston toimimattomat lainaehdot pitää uu-
distaa kokonaisuudessaan. Yhteisöllinen asuminen 
on kotiutumassa Suomeen. SDP tukee yhteisöllistä 
asumista.

Omakotitonttien saatavuudesta pitää huolehtia. Ta-
voitteena on noin sadan tontin tarjonta vuodessa. 
Pientaloasumiseen on saatava myös lisää vaihtoeh-
toja. Kaupunkimaista matalaa ja tiivistä rakentamista 
on edistettävä.

Tampereen on käynnistettävä pilottihankkeekseen 
hinta- ja laatusäännösteltyä omistusasumista. Mal-
lissa tonttien luovutusehdoissa ja asukasvalinnas-
sa painotetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
markkinahintaa alempaa tasoa.
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Sosialidemokraattien mielestä kaikkien ihmisten ää-
nen on kuuluttava kaupungin päätöksenteossa ja yh-
teisten asioiden hoidossa. Jo ennen päätösten teke-
mistä arvioidaan niiden vaikutukset erilaisiin ihmisiin 
ja ympäristöön. Ihmisläheinen päätöksenteko ei saa 
karata kuntalaisten ulottumattomiin, eivätkä hyvät 
ideat juuttua byrokratiaan. 

Tampereella on kehitetty erilaisia suoran ja lähidemo-
kratian muotoja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuk-
sien parantamiseksi. Näin tulee olla myös jatkossa. 
Tampereella voidaan järjestää suurista periaatteelli-
sista kysymyksistä kansanäänestyksiä. Sähköisen 
neuvoa-antavan kansanäänestyksen käyttöön otta-
minen tulee tulevaisuudessa antamaan merkittävästi 
lisää mahdollisuuksia kunnalliseen demokratiaan. 

Eri väestöryhmien näkökulmat tulee huomioida. Nuo-
risofoorumin ja Lasten parlamentin toimintaa kehite-
tään. Niiden päätäntävallassa olevien hankerahojen 
määrää kasvatetaan. Päättäjien ja virkamiesten on 
kuunneltava vanhus- ja vammaisneuvostojen linja-
uksia herkemmällä korvalla. Kaupungin alueellista 
demokratiaa kehitetään luomalla tuleville alueverkos-
toille todelliset toimintaedellytykset. Moni arjen pieni 
ongelma on ratkaistavissa, jos tahtoa löytyy. 

Toimiva suora osallistuminen edellyttää laadukasta 
viestintää. Kaupungin viestinnän tulee olla aktiivista, 
monikanavaista, riittävää ja oikea-aikaista. Luotta-
muksen vahvistaminen yhteiskunnan toimintaan on 
suoran osallistumisen ydintavoite. 

KANSALAISTEN TAMPERE

Asukas- ja kaupunginosayhdistykset edistävät kau-
punginosien asukkaiden ja eri toimijoiden välistä 
yhteistyötä, alueensa henkistä ja yleistä aineellista 
kehittymistä, kotiseututuntemusta, viihtyvyyttä ja yh-
teenkuuluvuuden tunnetta sekä parantavat alueel-
la elämisen laatua. Yhdistykset antavat lausuntoja 
kaupungin kehittämishankkeista sekä tekevät omia 
kehittämisehdotuksia. Asukas- sekä kyläyhdistykset 
on otettava heti hankkeiden käynnistyttyä mukaan 
yhteistyöhön. Palveluja kehitetään käyttäjälähtöisesti 
seurannan ja palautteiden avulla. 

MAAHANMUUTTO ON
MAHDOLLISUUS
Tampere on kansainvälinen kaupunki. Houkuttelem-
me tänne työntekijöitä ja opiskelijoita ympäri maail-
man. He tuovat tullessaan kaupunkiimme osaamis-
ta, jota ei muutoin saataisi. Maahanmuuttajista on 
tulossa yhä tärkeämpi tekijä Suomen taloudelle sekä 
työmarkkinoille. Väestönkasvumme on alamäessä 
ja kansa ikääntyy. Tällaisessa tilanteessa maahan-
muutto on tärkeää väestönkasvun kannalta. 

Maahanmuutolla on mahdollisuus kohentaa sekä 
muuttajien että kantaväestön taloudellista hyvinvoin-
tia. Mitenkään itsestään selvästi näin ei käy, vaan se
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edellyttää aktiivisia yhteiskuntapoliittisia toimia. Lop-
putulos riippuu siitä, miten hyvin maahanmuuttajien 
integroimisessa onnistutaan ja miten neuvokkaisiin 
politiikkatoimiin osataan turvautua. Kotouttamissuun-
nitelmat ovat saatujen tulosten valossa esimerkki uu-
distuksesta, jolla onnistuttiin kohtuullisin pienin kus-
tannuksin selvästi parantamaan maahanmuuttajien 
asemaa. 

Sodat ja inhimillinen hätä ovat lisänneet pakolaisten 
määrää. Myös Tampereen on tunnettava vastuun-
sa pakolaisten auttamisessa. Monella pakolaisella 
on valtaosin puutteelliset valmiudet työelämään ja 
koulutustaso on alhainen. Yhteiskunnan kannalta 
on järkevää panostaa näihin osa-alueisiin. Koska 
ammattitaitovaatimukset vaihtelevat eri maissa, on 
maahanmuuttajille tarjottava mahdollisuus täydentää 
koulutustaan. Kielen oppiminen on kaiken perusta.   

Onnistunut kotoutuminen on kaksisuuntainen pro-
sessi eli kotoutuminen ei voi onnistua elleivät myös 
kantasuomalaiset kotoudu uusiin tulijoihin. Aina on 
hyvä tulla vähintään puolitiehen vastaan. Syntyperäi-
set asukkaat ja maahanmuuttajat rakentavat yhdes-
sä tulevaisuuden yhteiskunnan. 

Maahanmuuttajat tuovat uutta näkökulmaa työn te-
koon, kouluihin, julkisiin organisaatioihin, päätöksen-
tekoon, leikkipuistoihin ja vaikkapa urheilukentille. 
Innovaatioita ei synny ilman erilaisuutta ja moni-
naisuutta. Saamme keskellemme uutta kielitaitoa, 
uudenlaista taidetta, uudennäköistä ja – makuista 
ruokaa ja kenties uusia huippu-urheilijoita. Maahan-

muuttajat perustavat kantaväestöä hanakammin yri-
tyksiä. Heitä ruokkii menestymisen nälkä, ja yrittäjyys 
on heille luonteva elinkeino.
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