
Haluamme Tampereen olevan houkutteleva niin 
asukkaille kuin yrityksille, sillä kaupungin 
elinvoimaisuus on kaikkien tamperelaisten etu. 

Laadukas koulutus lisää kaupungin elinvoimaa ja 
opetuksen laatu on turvattava kaikilla tasoilla 
varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. 
Asuinympäristöjen tulee olla viihtyisiä ja liikenteen 
toimivaa. Monipuolisilla liikunta- ja kulttuuripalveluilla 
lisätään ihmisten hyvinvointia.

Kaupungin tulee toimia aloitteellisesti uusien Kaupungin tulee toimia aloitteellisesti uusien 
työpaikkojen syntymiseksi ja edistää varsinkin pienten ja 
keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksia. 
Hankinnoissa on toimittava vastuullisesti, sillä 
kaupungin toimilla on merkittävä vaikutus koko alueen 
talouteen ja työllisyyteen.

ELINVOIMAA ASUKKAILLE JA
YRITTÄJILLE

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen on 
pysyttävä maltillisina ja sijaisia on saatava palkata opettajan 
poissa ollessa

Kaupungin isoja viheralueita tulee vaalia

Liikennesuunnittelussa tulee huomioida asiakasvirrat

Liikunta- ja kulttuuripalveluita tulee tarjota enemmän myös 
erityisryhmille

Yritysten kaavoitus-, lupa- ja sijoittamispalvelut pitää Yritysten kaavoitus-, lupa- ja sijoittamispalvelut pitää 
keskittää yhdelle luukulle ja käsittelyn tulee olla avointa, 
mutta kohtuullisen nopeaa

Kaupungin organisaatioissa tulee suosia kotimaisuutta ja 
lähiruokaa

Tarvitsemme toinen toisiamme ja meillä on 
jokaisella mahdollisuus olla mukana 
rakentamassa inhimillisempää Tamperetta.

Haluamme edistää tamperelaisten osallistumista 
päätöksentekoon sekä tehdä politiikkaa kaupunkilaisia 
kuunnellen lisäämällä aitoa vuoropuhelua kuntalaisten ja 
päättäjien välillä. 

Kannustamme kaupunkilaisia aktiiviseen yhteisöllisyyteen Kannustamme kaupunkilaisia aktiiviseen yhteisöllisyyteen 
ja haluamme olla mahdollistamassa uusia ja erilaisia 
kaupunkilaisten yhteen tulemisen tapoja. Kaupungin tulee 
toimia aktiivisessa yhteistyössä kolmannen sektorin 
toimijoiden kanssa kaupunkilaisten hyvinvoinnin 
lisäämiseksi.

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN

Vuoropuhelu päättäjien ja kaupunkilaisten välillä tulee olla 
vaivatonta ja reaaliaikaista esimerkiksi digitaalisia sovelluksia 
hyödyntäen

Kaupunki voisi olla mukana kehittämässä ravintolapäivän 
kaltaisia tempauksia kuten taide- tai liikuntapäiviä 
kaupunkilaisten yhteisöllisyyden lisäämiseksi

Yhteisöllisyyttä edistävien Yhteisöllisyyttä edistävien kansalaisjärjestöjen toimintaa 
tuetaan esimerkiksi antamalla heidän käyttää kaupungin tiloja 
maksutta

Kaupungin pitää pystyä tarjoamaan vanhukselle kotihoidon sijasta 
ympärivuorokautinen hoivapaikka, kun hänen vointinsa sitä edellyttää

Perheiden kotipalveluita tulee edelleen kehittää ja lisätä, niin että 
painopiste on entistä enemmän ennaltaehkäisevässä työssä

Kaupungin olemassa olevat palvelut pitää saada paremmin
niitä tarvitsevien tietoisuuteen viestintää kehittämällä

Vammaisten jokapäiväisiin perustarpeisiin liittyvät palvelut
kuten asuminen ja avustaja tulee kilpailuttaa kuten asuminen ja avustaja tulee kilpailuttaa yksilölliset
tarpeet ja jatkuvuus huomioon ottaen

Jokainen tamperelainen on arvokas ja ansaitsee 
elää hyvän elämän. Haluamme, että kaikki voivat 
suhtautua tulevaisuuteen turvallisin mielin.

Palveluihin tulee olla matala kynnys ja niiden tulee olla saatavilla 
oikea-aikaisesti ja riittävässä määrin, ennen kuin ongelmat mutkistuvat 
ja yleensä myös kallistuvat. Kaupungin tulee tukea erityisesti niitä, 
joiden omat voimavarat arvokkaan arjen mahdollistamiseksi ovat 
syystä tai toisesta vähissä. Palveluiden ensisijaisia käyttäjiä tulee 
kuulla niitä kehitettäessä.

ARVOKAS ARKI JOKAISELLE
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