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TULEVAISUUDEN TAMPERE
RAKENNETAAN YHDESSÄ

Me sosialidemokraatit kutsumme kaikki tamperelaiset rakentamaan
kaupungistamme yhä parempaa paikkaa asua, opiskella, tehdä työtä,
kasvattaa perhettä, viettää eläkepäiviä ja elää kaikin puolin hyvää elämää. 

Poikkeuksellinen aika ja alati muuttuva maailma pakottavat myös
kotikaupunkimme muuttumaan, etsimään omaa sijaansa ja uudistamaan
toimintatapojaan. Seuraavalla valtuustokaudella luodaan tulevaisuuden
kuntia ja kaupunkeja. Se, millaisena kaupunkina suuntaamme kohti
seuraavaa vuosikymmentä, päätetään tulevan neljän vuoden aikana. 

Me haluamme rakentaa kaupunkia, joka on virkeä, elinvoimainen ja avoin.
Kaupunkia, joka houkuttelee laadukkailla palveluillaan ja tarjoaa kunnollista
työtä ja koulutusta. Tampereen, jossa on vilkas kulttuurielämä ja eteenpäin
katsova ilmapiiri. Me haluamme Tampereen, joka on hyvä paikka elää,
yrittää ja toteuttaa itseään.

 
 

 

Hyvä elämä 2030-luvun kaupungissa voi rakentua vain ekologisen,
taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurillisen kestävän kehityksen varaan.
Tampereella tämä tarkoittaa jatkuvaa muutosta, jonka päämääränä on
turvata nykyisille ja tuleville tamperelaisille hyvät elämisen mahdollisuudet.
Ympäristö, ihminen ja talous on otettava tasavertaisesti huomioon
päätöksenteossa ja kaikessa toiminnassa. Tampereen on oltava kaupunkina
oikeudenmukainen, ympäristöä kunnioittava ja taloudellisesti vahva. Näin
voidaan turvata kukoistava ja parempi elinkeino- ja kulttuurielämä sekä
laadullisesti ja määrällisesti hyvät palvelut, jotta kaupunkimme kasvaa ja
kehittyy myös tulevaisuudessa. 

 

 
 

 



Työllisyyteen ja työhön on panostettava. Työ turvaa arkea, luo hyvinvointia
ja elinvoimaa. Kasvavan, vetovoimaisen kaupungin on kiinnitettävä erityistä
huomiota työllisyyteen ja siihen, että työllistämisen palvelut toimivat.

Tampereen on osallistuttava työllistämispalveluihin tiiviissä yhteydessä
työvoimaviranomaisten kanssa. Yhteistyö mahdollistaa tehokkaammat
toiminnat ja niiden paremman kohdistamisen. Tampereen hyviä tuloksia
tuottaneen työllisyyskokeilun on jatkuttava ja muututtava pysyväksi.

Työllisyyspalveluita on kehitettävä vastaamaan työllistyvien todellisia
tarpeita. Käyttöön on otettava uusia työllistämisohjelmia, jotka edistävät
työnhakijan pääsyä työmarkkinoille esimerkiksi panostamalla osaamisen
kehittämiseen. Työllisyyspalveluissa on kiinnitettävä erityisesti huomiota
heikoimmassa asemassa oleviin, kuten nuoriin, yli 55-vuotiaisiin ja
maahanmuuttajiin. 

Tehostettuja palveluita on tarjottava syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille.
Työllisyyden hoidossa on siirryttävä kohti muissa Pohjoismaissa käytössä
olevaa mallia, jossa korostuu henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen rooli.
Tämä on erityisen tehokasta, kun torjutaan työttömyysjaksojen
pitkittymistä.

Kaupungin on oltava esimerkillinen työnantaja

Kunnan työntekijät ovat julkisten palveluiden kasvot. Kaupungin
työntekijöiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista on huolehdittava hyvällä
työnantajapolitiikalla. Hyvinvoivat työntekijät tuottavat parempia palveluja.
Kaupunki toteuttaa työkykyä tukevia toimia ja panostaa työhyvinvointiin
työsuojelun keinoin. Hyvällä työnantajapolitiikalla pidetään kiinni osaavasta
työvoimasta ja edistetään kaupunkiseudun pito- ja vetovoimaisuutta.
Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota ikäsyrjinnän estämiseen kaupungin
omassa organisaatiossa ja lisäksi on edistettävä työntekijöiden pitkiä
työuria.

 
 

 

Elinvoimainen Tampere houkuttelee yrityksiä ja osaajia

Elinvoimainen, kehittyvä kaupunki houkuttelee yrityksiä. Elinvoimaisuuden
perustana ovat vahvat kumppanuudet korkeakoulujen ja elinkeinoelämän
kanssa.

Kaupungin, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen yhteistyötä on
tiivistettävä. Koulutettu työvoima tukee yritysten sijoittumista alueelle.
Ammattikoulutuksen on vastattava elinkeinoelämän tarpeita. Tampereella
on edistettävä oppisopimuskoulutukseen pääsyä tarjoamalla paikkoja
opiskelijoille. Yksilölliset opintopolut työelämään tukevat monenlaisten
yritysten tarpeita. Työkokeiluja on mahdollistettava ja niihin pääsemistä on
tuettava.

Korkeakoulut ovat Tampereen vetovoiman ja elinvoiman kehittämisen
näkökulmasta keskeisessä asemassa. Korkeakoulut houkuttelevat ja
kasvattavat osaajia, luovat innovaatioita ja tarjoavat kasvualustoja
tulevaisuuden elinkeinoelämän menestystarinoille. Kaupungin ja yliopiston
vankkaa yhteistyötä opetuksessa ja tutkimuksessa on edelleen lisättävä.

Kaupungin tulee pitää huolta myös korkeakouluopiskelijoista ja huolehtia
mm. siitä, että heille löytyy riittävästi opiskelija-asuntoja. Tampereen
houkuttelevuudesta opiskelukaupunkina on pidettävä kiinni, mutta samalla
on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota siihen, että opiskelijat myös
jäävät valmistuttuaan Tampereelle. Tarvitsemme osaamista ja elinvoimaa
kouluttamistamme ihmisistä.

Monipuolinen yrittäjyys ja yritysten kasvu ovat tamperelaisen
hyvinvoinnin perusta. Yrittämisen edellytyksiä tuetaan avittamalla
yrittäjäyhteisöjen syntymistä. Pienyrittäjien palveluita on kehitettävä
entisestään. Nopeaa kasvua tavoittelevien, ketterien yritysten
perustamista (ns. start-up -yritykset) on tuettava. Tuen on löydyttävä
nopeasti ja helposti.

 

 

ENEMMÄN TYÖTÄ JA
LISÄÄ ELINVOIMAA

Työllisyyteen on panostettava.
Tampereen hyviä tuloksia
tuottaneen työllisyyskokeilun
on jatkuttava ja muututtava
pysyväksi.



Kohtuuhintainen asuminen on turvattava jokaiselle

Kaupungin elinvoimaisuus tarkoittaa myös kaupunkilaisten hyvinvointia ja
turvallisuutta. Kaupungin maankäyttöpolitiikan tavoitteena on oltava
alueiden (erilaistumisen) eriarvoistumisen ehkäisy ja koko kaupungin
asuinympäristöjen laadukas kehittäminen. Kaupunkisuunnittelun
lähtökohtana on oltava viihtyisän ja turvallisen ympäristön rakentaminen,
laadukas rakentaminen, sujuva liikkuminen ja palvelujen saatavuuden
turvaaminen. Lähiöitä on kehitetään niin, että niiden palvelut turvataan.

Monipuolisen, kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakentamisesta sekä
toimivien ja houkuttelevien asuinalueiden kehityksestä on huolehdittava.
Kaavoituksella on ohjattava rakentamista erikokoisiin asuntoihin.
Tampereen asukkaista jo yli puolet asuu yhden hengen talouksissa, mutta
tämä ei tarkoita sitä, että yksin asuvat haluaisivat asua yksiöissä. Koronan
aiheuttamat, osin pysyviksi jäävät, muutokset työelämässä (mm. etätyön
lisääntyminen), muuttavat myös asumisen tarpeita. Koteihin tarvitaan
lisätilaa työskentelyyn ja uusiin asuinrakennuksiin tarvitaan työskentelyn
näkökulmasta erilaisia yhteiskäyttötiloja.

Sosialidemokraatit kannattavat monipuolista asuntopolitiikkaa.
Kohtuuhintaisten kerrostaloasuntojen lisäksi tarvitaan myös tiivistä ja
matalaa rakentamista, keskitehokasta rakentamista, omakotitaloja,
rivitaloja ja paritaloja. Sosialidemokraatit ajavat voimakkaasti yhteisöllistä
rakentamista ja asumista. Tulevaisuudessa yhä useampi tamperelainen
voisi olla itse rakennuttamassa kotiaan grynderin sijaan. Tarvitaan myös
elämänkaariajattelusta lähtevää korttelisuunnittelua, joka mahdollistaa eri
ikäisten ihmisten asumisen ja kohtaamisen. Monipuolinen asuntopolitiikka
ja sekoittunut asuntohallintajakauma takaavat parhaan lopputuloksen
kaupunkikehityksen kannalta.

Asumisen palveluiden on tarpeen mukaan tavoitettava kaikki tamperelaiset.
Asunnottomuus on poistettava Tampereelta. Asunnottomuuden
poistamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota asunnottomien
yksilöllisiin, riittäviin ja räätälöityihin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä
asumisneuvontaan. Esteettömyyteen tulee kiinnittää huomiota kaikissa
julkisissa tiloissa ja tapahtumissa. Erityisryhmien asumista lisätään
kaupunkiin pitkäjänteisesti ja näin huolehditaan siitä, että esimerkiksi
vammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja päihdeasukkaille on riittävästi
heidän tarpeitaan vastaavia asuntoja.

 
 

 

Toimiva julkinen liikenne

Toimiva julkinen liikenne sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden
parantaminen ovat avainasemassa tulevaisuuden Tampereella. Ne ovat
sekä veto- että pitovoimatekijöitä.

Joukkoliikenteen kehitystä on jatkettava päämäärätietoisesti.
Raitiotietä on jatkettava ympäryskuntiin, lähijunaliikennettä
lisättävä ja päärata perusparannettava. Sosialidemokraatit
kannattavat raitiotien rakentamista Härmälään ja Koilliskeskukseen,
päätökset näistä on tehtävä ensi vaalikauden aikana. Tampereen
kaupunkiseudun joukkoliikenteen on oltava sujuvaa,
syöttöliikenteen ja liityntäpysäköintien on oltava oikeasti toimivia,
jotta yhä useampi siirtyisi joukkoliikenteen käyttäjäksi. Tämä tukee
myös Tampereen ilmastotavoitteita.

Samalla kävelemisen ja pyöräilyn olosuhteita on edelleen
parannettava ja näiden liikkumismuotojen osuutta kaupunkilaisten
liikkumisessa on pyrittävä nostamaan.

Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olosuhteiden kehittäminen ei
tarkoita yksityisautoilun vastustamista. Kaupungin on tuettava ja
mahdollistettava yksityisautoilun siirtymää kohti päästöttömyyttä
mm. kaavoituksella ja tarjoamalla sähköautojen latauspisteitä.
Keskustaan ja palveluiden luo on tulevaisuudessakin päästävä
kaikilla kulkumuodoilla. Kaupungin omaa ajoneuvokalustoa on
uudistettava ympäristöystävällisemmäksi.

Pidemmän aikavälin tavoitteena on oltava suoran ja nopean junayhteyden
avaaminen Tampereelta Pietariin. Kapasiteetin kasvattamiseksi ja
nopeuden nostamiseksi on Suomi-rata toteutettava. Kaupungin
elinvoimaisuuden kannalta myös Pirkkalan lentokentän
toimintaedellytysten ylläpito on tärkeää.

 

 

Toimiva julkinen liikenne sekä
kävelyn ja pyöräilyn
olosuhteiden parantaminen
ovat avainasemassa
tulevaisuuden Tampereella.



Kiusaamiseen on oltava nollatoleranssi ja lasten ja nuorten
ennaltaehkäisevät, matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut on oltava
kaikkien saavutettavissa. Koko koulupolun ajan tulee tukea oppilaiden ja
henkilökunnan jaksamista. Varhainen puuttuminen ongelmiin on
merkittävää, ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä. Oppilas- ja
opiskelijaterveydenhuoltoa on vahvistettava.. 

Maksuton toinen aste lisää tasa-arvoa

Toinen aste on tärkeässä osassa kuljettaessa kohti perheiden tasa-arvoa.
Sen toteutuessa kehitetään peruskoulun ylimmillä luokilla oppimispolun
suunnittelua, jotta löydetään sopivia vaihtoehtoja toiselle asteelle
siirtymiseen.

Lukioissa ja ammattiin valmistavissa kouluissa lisätään yhteistyötä
korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Näin valmistaudutaan sujuvaan jatkoon
opiskelussa ja työelämässä. Uutta, koko ikäryhmälle tarkoitettua
maksutonta toista astetta tulee vahvistaa riittävin opetus- ja opinto-
ohjausresurssein.

Kaupungin yhteistyötä yliopiston, ammattikorkeakoulun ja seudullisen
ammattiopiston kanssa on syvennettävä, tiivistettävä ja kehitettävä.
Ammatillisen koulutuksen on vastattava työvoiman kysyntään sekä aloittain
että laadullisesti.

Sivistys ja oppiminen eivät lopu tutkintoon. Tampereella on kannustettava
eliniän mittaiseen opiskeluun. Aikuiskoulutuksen vetovoimaan ja tarjontaan
panostetaan. Myös vapaan sivistystyön eli Tampereen työväenopiston
monipuolisesta kurssitarjonnasta pidetään huolta.
Päiväkotien, koulujen ja muiden oppilaitosten perusparantamista on
jatkettava. Toimivat, terveet ja turvalliset tilat ovat niin lasten ja nuorten
kuin henkilökunnankin oikeus. Tampere on viime vuosina panostanut
merkittävästi koulujen ja päiväkotien kunnostamiseen, tätä työtä on
jatkettava suunnitelmallisesti.

 
 

 

Koulujen käyttöön on
resursoitava opinto-
ohjaukseen ja
oppilashuoltoon liittyviä
palveluita.

SIVISTYSTÄ LÄPI ELÄMÄN,
KULTTUURIA KAIKKIALLE
KAUPUNKIIN

 Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö on luovuttamaton oikeus.
Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus rauhalliseen varhaiskasvatukseen,
koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä laadukkaaseen opetukseen.

Kaikille yhteinen 9-vuotinen peruskoulu on saamassa sosialidemokraattien
sinnikkään politiikan ansiosta arvokkaan jatkon. Maksuton toinen aste ja
oppivelvollisuuden jatkaminen kahdeksaantoista ikävuoteen antavat
mahdollisuuden kehittää koulupolkua. Eri kouluasteilta ylemmäs tapahtuvia
siirtymävaiheita tulee vahvistaa. Koulujen käyttöön on resursoitava opinto-
ohjaukseen ja oppilashuoltoon liittyviä palveluita. Erityisesti nivelvaiheen
ohjaukseen on oltava riittävät ohjaus- ja tukipalvelut.

Varhaiskasvatuksessa on tärkeää huolehtia riittävän, koulutetun
henkilöstön saamisesta. Varhaiskasvatuksessa julkinen palvelu ja
päiväkotipaikan saaminen läheltä on ensisijainen tavoitteemme.
Tavoitteenamme on myös mahdollistaa 5-vuotiaiden maksuttoman
varhaiskasvatuksen lisääminen. 0-2 luokkien mahdollisuuksia yhteiseen
opetukseen lisätään ja näin vahvistetaan yhtäläisiä oppimisen edellytyksiä
siirryttäessä eteenpäin koulupolulla.

Lasten ja nuorten tukemiseen lisää resursseja

Ryhmäkoot varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa pidetään
mahdollisimman pieninä ja oppimisen tuen resursseja lisätään.
Erityisryhmät ja mm. maahanmuuttajat huomioidaan koulupolulla ja heille
tulee olla tarjolla pieniä opiskeluryhmiä. Päiväkotien ja peruskoulujen
alueellisen eriarvoistumisen estämiseksi lähikoulujen oppimisympäristöihin
on satsattava ja alueellista resurssointia eli tasa-arvorahaa vahvistettava.
Opiskelurauhaa ja -iloa tulee lisätä niin ala- kuin yläkoulussa.

Kouluvalmentajien, koulusosionomien ja koulunkäynninohjaajien määrää on
kouluissa lisättävä. Yhteistyötä koulujen, vanhempainyhdistysten,
kolmannen sektorin sekä kaupungin nuoriso- ja liikuntapalvelujen kesken on
kehitettävä. Yhteistyön tavoitteena tulee olla välituntiturvallisuus ja
oppilaille tarjottu tuki. Esimerkiksi eläkeläisjärjestöt voitaisiin saada
mukaan tähän työhön. 
 

 



Kirjastojen monipuolisia uusia palveluja kuten harrastusvälineiden,
konsertti- ja urheilutapahtumalippujen lainausta tulee jatkaa ja lisätä.
Kirjastot voivat palvella kuntalaisia myös erilaisten tapahtumien paikkana.
Uudet digitaaliset tavat tarjoavat lisämahdollisuuksia etäkoulutukseen ja
kulttuurin jakamiseen sekä tekemiseen verkossa, näitä mahdollisuuksia on
saatava yhdenvertaisesti kaikkien kaupunkilaisten käyttöön.

Lisää tiloja ja toimintaedellytyksiä kulttuurialoille

Taiteilijoille, kulttuuritoimijoille ja kulttuurintuottajille tulee taata
mahdollisuudet toimia. Vaalitaan tamperelaista kulttuuria turvaamalla
kulttuuritoimijoille ja ammattitaiteilijoille toiminnan tiloja.
Toimintaresursseja on lisättävä ja erilaisia toimintatiloja on tarjottava.
Hiedanrannan alueen kehityksessä on pidettävä kulttuuritoimijat mukana,
mutta kulttuuritoimintaa tulee levittää koko kaupungin alueelle ja
toimintaedellytyksiä on turvattava eri puolilla kaupunkia. Tampereen
kaupungin kulttuurintilaselvityksen pohjalta peruskorjataan ja tehdään
kulttuurikeskittymä Tampereelle esimerkiksi Nekalan kouluun.

Kaupungin kulttuuri- ja liikuntapaikkojen ohella riittäviä ulkotiloja tulee
valjastaa asukkaiden käyttöön. Uusien alueiden kuten Santalahden
tapahtumapuistoa pitää kehittää merkittäväksi paikaksi festivaalien ja
muiden ulkotilaisuuksien järjestämiseen.

Teatterit, museot ja muut taidelaitokset kuten myös eri taiteenalojen
ryhmät ovat merkittävässä osassa, kun valmistaudutaan toimivaan
kulttuuripääkaupunkiuteen. Tampereen on tuettava kulttuuria niin
resurssein, tiloin kuin myös luomalla kulttuurimyönteistä ilmapiiriä ja
arvostusta. Julkisen taiteen prosenttiperiaatetta toteutetaan
mahdollisuuksien mukaan julkisessa rakentamisessa.

Taide- ja kulttuurialan koulutuksen on oltava Tampereen ylpeydenaihe ja
niiden resurssit on turvattava. Tämä koskee niin lastenkulttuuritoimintaa,
taiteen perusopetusta kuin ammatillista koulutusta.

Tampereen monikulttuurisuus on rikkaus. Hyvä kotoutuminen mahdollistuu
silloin, kun oman kulttuurin säilyttämisen mahdollisuudet taataan.
Kaupunkiympäristön kehittämiseen on panostettava. Se tarkoittaa iloista ja
elävää keskustaa, pohjoiseurooppalaisen kaupungin sykettä myös iltaisin.
Se tarkoittaa monimuotoisia ja turvallisia asuinympäristöjä, puistoja ja
viheriöitä ympäri kaupunkia ja sekä monipuolisia luontoympäristöjä.

Tampere on kulttuuripääkaupunki

Kulttuuri kuuluu kaikille. Kulttuuripalveluita on tuotava entistä enemmän
ihmisten lähelle, lähiöihin ja hyvinvointikeskuksiin. Tällä lisätään sekä
palvelujen saatavuutta että alueiden viihtyisyyttä ja vetovoimaa.
Lähtökohtana kulttuurin kohtaamiselle, sen tekemiselle ja kokemiselle tulee
olla kulttuurimahdollisuuksien tarjoaminen kaikille ikään, asuinalueeseen ja
taloudellisiin mahdollisuuksiin katsomatta. Tämä edellyttää kulttuuri- ja
harrastustoiminnan tukemista esim. harrastussetelein. Näitä pitäisi olla
tarjolla lapsille, nuorille, ikäihmisille ja työelämän ulkopuolella oleville muille
aikuisille.

Koulujen ja päiväkotien sekä muiden julkisten tilojen iltakäyttöä lisätään
tarjoamalla tiloja kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan. Kulttuuri-, nuoriso- ja
liikuntapalveluiden yhteistyötä lisätään. Näin saadaan aikaan näkyviä ja
kiinnostavia tapahtumia sekä luodaan harrastusmahdollisuuksia ja
edistetään luovuuden ilmapiiriä. Harrastamisen Suomen malli
vakiinnutetaan Tampereelle. Tämä lisää lasten ja nuorten maksuttomia ja
koulupäivän yhteyteen tuotuja kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia ns.
harrastustakuun toteuttaminen.

Sosialidemokraatit edellyttävät, että kaupunkilaisten hyvinvointiin
panostamisen tulee olla kaupungin toiminnan keskiössä. Tämä tarkoittaa
sitä, että ennalta ehkäisevän ja hyvinvointia lisäävän toiminnan voimavaroja
on kasvatettava. Kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut
säästävät terveydenhoito-, päihde- ja mielenterveyspalveluiden kuluja. Ne
myös vähentävät yksinäisyyden ja syrjäytymisen aiheuttamia ongelmia,
joiden kustannukset ihmisen elämänkaaren aikana voivat olla
moninkertaiset.

Lisätään järjestöjen ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia kehittää
mielekästä vapaa-ajan toimintaa kaikenikäisille. Tämä pitää nähdä
ehkäisevänä terveys- ja mielenterveystyönä sekä syrjäytymisen ehkäisynä.
Ihmisten osallistaminen oman elämänkulttuurinsa vaalimiseen on
merkittävä osa hyvinvointia. (Toteutetaan lasten ja nuorten harrastustakuu.)
Kehitetään harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia koko kaupungin alueella.

Kirjastot ovat ehtymätön sivistyksen lähde

Kirjastot on säilytettävä lähipalveluna. Varsinkin koululaisille ja ikäihmisille
on tärkeää, että kirjasto löytyy lähialueelta. 

 

Kulttuuri kuuluu kaikille.
Kulttuuripalveluita on
tuotava entistä enemmän
ihmisten lähelle.



Toimivat palvelut ovat turvallisuuden perusta. Jokaisen perheen on saatava
niille sopivat palvelut, samoin ikäihmisten. Tamperelaisista yli puolet elää
yhden hengen talouksissa. Yksinasuvien palvelut ja tarpeet on otettava
huomioon nykyistä paremmin kaupungin toiminnassa.

Lapsiperheiden hyvinvointi on tulevaisuuden elinvoiman ja kaupungin
houkuttelevuuden ytimessä. Varhaiskasvatuksen, koulutuksen, neuvoloiden
ja muiden lapsiperheiden palveluiden on pysyttävä kasvavan kaupungin
kehityksessä mukana. Asumisen, harrastamisen ja arjen turvallisuuden on
toteuduttava jokaiselle tamperelaiselle.

Tampereen on oltava hyvä paikka ikääntyä. Asumisen, harrastamisen ja
aktiivisen elämän mahdollisuuksien sekä palvelujen on toimittava. On
kehitettävä elinkaariajattelua, jossa palvelut toimivat kunkin elämänvaiheen
tarpeiden mukaisesti. Aktiiviset eläkeläiset ovat yhteiskunnan keskeinen
voimavara.

Myöhemmin, kun palveluiden tarve kasvaa, on tähän pystyttävä vastaamaan.
Tarvitaan toimivia hyvinvointikeskuksia, joista saa matalan kynnyksen
palveluita. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden on oltava saavutettavia ja
mentävä sinne, missä ihmiset ovat. Näiden palveluiden kautta voidaan
merkittävästi lisätä hyvinvointia ja vähentää muuta palveluntarvetta.

Kriisitilanteissa avun on oltava nopeaa ja laadukasta

Lastensuojelun resursseja on parannettava ja jonot on purettava. Lasten- ja
nuorten mielenterveystyön on oltava saavutettavaa matalan kynnyksen
työtä. Nuorisovastaanoton ja Ohjaamon resursseja on vahvistettava, jotta
mielenterveyspalveluiden saatavuus paranee. Päihdetyön on oltava helposti
saavutettavaa ja riittävästi resursoitua. Lapsiperheköyhyyttä on torjuttava
ja erilaisia palveluita on tarjottava laajasti eri puolella Tamperetta.

Erilaisten ihmisten Tampere

Tampere on avoin, kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunki, jossa
jokainen voi tuntea olonsa arvostetuksi osaksi yhteisöä. Siksi kaupungin eri
alueita on kehitettävä tasavertaisesti. Alueellisia eriarvoisuuksia ja huono-
osaisuuden kertymistä tietyille alueille on torjuttava suunnitelmallisesti.
Palveluiden on oltava saatavilla siellä, missä ihmiset asuvat.

Kehitetään lähiöiden palveluja ja ylläpidetään palveluverkkoa koko
kaupungin alueella.

 
 

 

Ennaltaehkäisevien palveluiden on toimittava hyvin

Parasta terveydenhoitoa on terveyden ylläpitäminen ja ennaltaehkäisy. Näihin
on suunnattava voimavaroja. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoimintaa on
tiivistettävä myös ennaltaehkäisevissä palveluissa. Erityisesti
mielenterveyspalveluiden on oltava helposti saavutettavia lähipalveluita kaikille
tamperelaisille.

Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen on tulevaisuuden kaupungin
toiminnan keskiössä. Elämän eri kohdissa apua tarvitaan monialaisesti,
alueellisesti ja nykyistä pidemmillä aukioloajoilla. Palveluiden tarjonnassa on
saatava kaikki toimijat mukaan ja kaupungin yhteistyötä kolmannen sektorin
järjestöjen kanssa on entisestään tiivistettävä ja kehitettävä.
Järjestöavustuksilla ja tarjoamalla edullisia tiloja kaupunki voi tukea kolmannen
sektorin toimintaa.

Kaupunkilaisten hyvinvoinnin turvaamisessa tärkeää on kokonaisvaltainen
välittäminen ja tiheä turvaverkko, kukaan ei saa tipahtaa sen aukoista läpi.
Perusterveydenhuollossa on huolehdittava, että kasvavaan kaupungin tarpeisiin
palkataan riittävästi lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Tehostetun palveluasumisen
hoitajamitoitus on saatettava lain edellyttämälle tasolle mahdollisimman
nopeasti. Kotihoidon työskentelyolosuhteisiin ja työhyvinvointiin sekä
asiakasmääriin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Sosiaali- ja terveyspalvelut
on myös vastaisuudessa tarjottava pääsääntöisesti julkisena toimintana.
Kaupungin vastuu ennaltaehkäisevässä työssä säilyy ja korostuu sosiaali- ja
terveysuudistuksen myötä. Yhteiskunnan kestävyyden sekä yksilöiden
hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että palvelut ovat saatavilla varhain ja lähellä.

Erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta on lisättävä. Nopea
palveluiden piiriin pääseminen vauhdittaa toipumisaikoja, lisää hyvinvointia ja
säästää yhteiskunnan resursseja. Terapiatakuu turvaa nopean palveluiden piiriin
pääsemisen. Matalan kynnyksen päihdepalveluita on oltava tarjolla siellä, missä
ongelmia ilmenee ja palveluiden piiriin pääsemisestä on tehtävä
mahdollisimman helppoa.

Palveluiden toteutuminen vaatii myös riittävän henkilöstömäärän sekä
panostuksia henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen. Liian moni sosiaali- ja
terveysalan ammattilainen päätyy vaihtamaan alaa työn uuvuttamana.
Tampereen on toimittava esimerkillisenä työnantajana ja pyrittävä vähentämään
niin sairauslomia kuin pitämään kiinni osaajista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden
henkilöstön jaksamisesta on huolehdittava koronapandemian ja sen jälkeisenä
aikana.

 
 

 

HYVINVOIVAT IHMISET
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Parasta terveydenhoitoa on terveyden ylläpitäminen ja ennaltaehkäisy 



Yhteinen tavoitteemme on tehdä Tampereesta hiilineutraali vuoteen 2030
mennessä. Käytännössä kasvihuonepäästöjä on vähennettävä 80 prosenttia
verrattuna vuoden 1980 tilanteeseen. Tavoite on vaativa ja edellyttää
merkittäviä toimia tulevan valtuustokauden aikana.

Tampereen kasvaa vuosittain on noin 3 000 hengellä. Kaupungin kasvaessa
myös päästöt lisääntyvät ilman merkittäviä toimia niiden vähentämiseksi.
Kestävällä kaupunkisuunnittelulla rakentamista ohjataan ensisijaisesti
joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin.

Rakennusten ja asumisen päästöjä on vähennettävä

Uudisrakentamisen on oltava nollaenergiatasoista eli lämpöä on tuotettava
yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Asumisen hiilijalanjäljen on oltava
mahdollisimman pieni. Rakentamisessa on suosittava puurakentamista ja
tiivistä yhteiskuntarakennetta.

Olemassa olevan asuntokannan päästöjä pyritään vähentämään tukemalla
lämmitysjärjestelmien muutoksia. Öljylämmityksen vaihtamista
maalämpöön tai muihin vähäpäästöisiin lämmitysmuotoihin on
kannustettava.

Tulevaisuuden liikkuminen on päästötöntä

Kestävien liikennemuotojen kulkutapaosuutta kasvatetaan noin 70
prosenttiin ja uusiutuvien energiamuotojen osuuden on oltava 80
prosenttia. Tämä vaatii panostuksia julkiseen liikenteeseen, kevyen
liikenteen kehittämistä ja ohjaamista päästöttömään yksityisautoiluun.
Kaiken kulutuksen on oltava kestävää ja kiertotalouden on toimittava
sujuvasti ja ketterästi.

Kehitetään kaupungin puistoja ja luontoalueita. Pääsy lähialueen luontoon
on oltava jokaisen tamperelaisen saavutettavissa. Suojellaan Kauppi-
Niihama ja muita kaupungin tärkeitä luontoalueita. On kiinnitettävä
huomioita myös luontoalueiden, puistojen ja uimarantojen esteettömyyteen.

Ilmastonmuutokseen on varauduttava

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on myös varauduttava ja samalla sen
mahdollisuudet on hyödynnettävä. Tamperelaisten toimijoiden, yritysten ja
korkeakoulujen on oltava etunojassa uusien, kestävien teknologioiden
kehittämisessä ja käyttöönotossa. Oikeudenmukaisen siirtymän
mahdollisuudet on otettava käyttöön ja kaupungin on oltava mukana
tarjoamassa koulutusta ja tukemassa innovaatioita tulevaisuuden aloilla.
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Pääsy lähialueen luontoon on oltava jokaisen
tamperelaisen saavutettavissa. 



Tamperetta on kehitettävä määrätietoisesti myös tulevaisuudessa. Me
sosialidemokraatit turvaamme palvelut, panostamme työllisyyteen ja
kehitämme elävää, toimivaa ja houkuttelevaa kaupunkia, jossa on vilkas
elinkeino- ja kulttuurielämä.

Tampereen talous on saatu menneellä vaalikaudella tasapainotettua
pitkäjänteisellä ja kovalla työllä. Vuosia jatkunut talouden epätasapaino
heikensi kaupungin tulevaisuuden näkymiä ja mahdollisuuksia parantaa
palveluita. Sosialidemokraattien johtamalla, sinnikkäällä työllä taloutta on
saatu vietyä kohti tasapainoa koko Eurooppaa vaivanneesta hitaasta
kasvusta ja jopa pandemiasta huolimatta.

Kaupungin talouden vakaus on tärkeää, koska sillä varmistetaan, että
kaupunki kykenee toteuttamaan tavoitteitaan. Sosialidemokraattien linjana
on, että verotuksen tulee olla tasolla, joka mahdollistaa palveluiden korkean
laadun ja saatavuuden. Investointien taso on oltava riittävä, jotta kaupungin
kasvu on mahdollista. Rohkea investoiminen ei saa kuitenkaan johtaa
hallitsemattomaan velkaantumiseen.

Investoinnit on asetettava tärkeysjärjestykseen. Uusia, pysyviä työpaikkoja
synnyttävät investoinnit ovat etusijalla. Toisaalta päiväkotien, koulujen ja
katujen kunnostamiseen on edelleen ohjattava rahoitusta. Perusasiat on
hoidettava kuntoon ja samalla on pystyttävä rakentamaan tulevaisuuden
kaupunkia.

 

 

 

Tulevan valtuustokauden aikana on toteutettava sosiaali- ja terveysuudistus
niin, että uudistuksen alkueräiset tavoitteet toteutuvat: palvelut paranevat,
eriarvoisuus vähenee ja talous tasapainottuu. Tästä kokonaisuudesta syntyy
myös tulevaisuuden Tampere, jonka tehtävänä on elinympäristön,
elinkeinoelämän, koulutuksen, kulttuurin ja palveluiden turvaaminen ja
kehittäminen.

Tampere turvaa elinikäisen oppimisen varhaiskasvatuksesta peruskoulun
kautta ammatillisen koulutukseen ja lukioihin ja edelleen
korkeakoulutukseen ja sen jälkeen mahdollisuuden jatkuviin aikuisiän
opintoihin. Panostamme kulttuuriin ja takaamme kaikille tamperelaisille
kulttuurisen osallistumisen mahdollisuudet ympäri kaupunkia.

Ennen kaikkea Tampere on osallistava, demokraattinen ja avoin kaupunki,
jossa jokainen voi toteuttaa itseään, osallistua ja elää turvallisesti.

Tähän työhön me sosialidemokraatit lähdemme ja luotamme kaikkiin
tamperelaisiin – yhdessä luomme hyvän elämän mahdollisuudet meille
kaikille.
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