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Maailman paras Tampere

Kunnallispoliittisen päätöksenteon perimmäinen tavoite on varmistaa
sujuva, mutkaton arki. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että elämä
soljuu eteenpäin ilman turhia koukeroita, byrokratiaa ja punnertamista.
Kaupungin tehtävistä tärkein on peruspalvelujen saatavuudesta ja
laadusta huolehtiminen, siis se, että tarve ja tarjonta kohtaavat.
Näin käy varmimmin, kun päätöksenteon kantavin elementti on
terve järki.

Syksyn 2012 kunnallisvaaleissa äänestäjä on jälleen paljon vartijana.
Maailmalla eletään paikka paikoin kuin pellossa ja vaikutukset
heijastuvat myös tänne pohjoisen perukoille. Kun jaettavana on
vähemmän hyvää ja enemmän niukkuutta, on ratkaisevan tärkeää,
mistä kulmasta tilannetta tarkkaillaan. Onneksi Tampereen taloutta on
Kokoomuksen johdolla hoidettu varmoin ottein ja meillä on edelleenkin
tukeva pohja hyvinvointimme jalustana. Koska kaikkea ei voi kuitenkaan
saada, on priorisoitava, asetettava asioita tärkeysjärjestykseen.
Tässä muutama tärkeä teema, joiden eteen Kokoomus ensisijaisesti
alkavalla kunnallisvaalikaudella ponnistelee.
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Terveys - sen kanssa ei leikitä

Meistä jokainen tarvitsee aika ajoin terveyskeskus- ja lääkäripalveluja.
Kokoomuslaisessa kuntapolitiikassa nämä palvelut löytyvät sieltä,
missä ihmiset asuvat ja liikkuvat luonnostaan. Lähtökohtana on
toimiva omalääkäri-hoitaja -malli, jossa ollaan tuttuja puolin jos toisin
ja tunnetaan sairauksien taustat. Lisäksi joustava terveydenhoito
edellyttää jatkuvaa kehittämistä. Mainio esimerkki tästä on
Terveysnysse, joka voi tänään parkkeerata K-marketin ja huomenna
S-marketin pihamaalle. Lähtökohtaisesti kokoomuslaista ajattelua
edustaa yhden oven politiikka, jossa mahdollisimman monta palvelun
osa-aluetta löytyy yhden ja saman oven takaa. Tämä koskee toki
muitakin sektoreita kuin vain terveys- ja sosiaalipalveluja.

Ketään ei jätetä oman onnensa nojaan

Hyvinvointiyhteiskunnan tunnistaa kovempinakin aikoina siitä, että
huolenpito jatkuu vaikka resurssien kanssa välillä tekeekin tiukkaa.
Kun kaikki, niin vanhukset, nuoret, opiskelijat, lapsiperheet kuin
sairaatkin, tuntevat, että tukiverkko on olemassa ja apua saatavilla,
ehkäistään sivuraiteille ajautumista ja toivottavasti myöhempien vuosien
suurempia ongelmia. Kokoomuslaisessa ajattelussa yksilön vapauteen
päättää oman  elämänsä suunnasta ei toki puututa edes kuntatasolla.
Vain yhteisesti sovituista pelisäännöistä tulee pitää kiinni puolin jos
toisin, jotta apu voi tavoittaa.

Vanhuksille on tarjottava mahdollisuus asua omassa kodissaan niin
pitkään kuin halua ja voimia siihen riittää. Kotipalveluiden ja palvelu-
keskusten yhteistyötä tulee kehittää siten, että ikääntyvän omaa
tahtoa voidaan kunnioittaa. Loppujen lopuksi kotona asuminen on
aika usein paitsi vanhukselle mieluisin, myös yhteiskunnalle se
kaikkein edullisin vaihtoehto.

Lapsiperheiden arkea tuetaan Tampere-lisällä sekä kehittämällä muun
muassa päivähoidon joustavuutta: kahdeksasta neljään -yhteiskunta on
menneen talven lumia, siksi myös kuntasektorilla tarvitaan uuden ajan
ajattelua. Valinnan vapautta lisää esimerkiksi palveluseteli, jonka
käyttöä Kokoomuksen mielestä tulee laajentaa. Jatkossa hoiva- ja
asumispalveluiden rinnalla tarjolla ovat myös esimerkiksi sosiaali- ja
terveyssektorin palvelut - asiakkaan oman tarpeen ja valinnan mukaan.

Koulutuksen tasosta tulee huolehtia tippaakaan tinkimättä:
tulevaisuuden osaajat saavat oppinsa ja kipinän kehittymiseen
juuri tänään. Kohtuulliset luokkakoot, turvallinen oppimisympäristö ja
rikkoutumaton työrauha kuuluvat tämän päivän kouluun, ja niiden eteen
Kokoomus ponnistelee. Suvaitsevaisuutta opimme monikansallisuuden
ja ylempien opinahjojen kansainvälistymisen kautta. Minkä nuorena
oppii, sen vanhana taitaa, ja Tampere voi mainiosti toimia erilaisten
ihmisten yhteisenä kotina.



Mieluummin lisää tuloja kuin veroja

Jokainen tietää, että syksyn 2012 kunnallisvaalit käydään
poikkeuksellisen haastavissa oloissa. Kokoomuksen mielestä ollaan
väärillä jäljillä, jos lähdetään vain karsinnan ja veronkorotusten tielle:
hyökkäys kun on tunnetusti paras puolustus. Nyt tarvitaankin luovaa
ajattelua, uskoa tulevaisuuteen ja rohkeutta investoida kaupungin
infrastruktuuriin ja uusiin vetovoimatekijöihin. Ranta-Tampellan
kehittäminen, katuraitiotien rakentaminen, keskustan rakennus-
hankkeet ja uusi keskusjätevedenpuhdistamo ovat esimerkkejä niistä
hankkeista, joiden oikea-aikainen toteuttaminen valmistaa Tamperetta
tulevaisuuteen. Hankkeiden hyödyt alkavat realisoitua kasvavana
työllisyytenä ja verotuloina samalla hetkellä, kun lapio polkaistaan
maahan.

Sama positiivinen vaikutus on sillä, että huolehditaan asuin- ja
yritysrakentamisen edellytyksistä, ensivaiheessa siis
tonttitarjonnasta. Lisätään myös vuoropuhelua yrittäjien ja
kaupungin välillä. Uudet asukkaat ja yritykset tuovat tullessaan
työllisyyttä eli kysyntää olemassa oleville palveluille ja synnyttävät
verotuloja niin suoraan kuin uusien työpaikkojenkin kautta. Tampereen
vetovoimaisuudesta on siis syytä huolehtia - vai onko kellään mitään
syytä kyseenalaistaa esimerkiksi 1960-luvun rohkeita ja kaukoviisaita
päättäjiä, jotka loivat Särkänniemen. Samanlaista ennakkoluulot-
tomuutta tarvitaan nyt, ja etenkin nyt!

Eletään ihmisiksi

Tampere on tunnetusti Suomen vetovoimaisin kaupunki.
Meillä on paljon hyvää, ja sitten meillä on lieveilmiöitä.
Kaupunkilaisten yhteinen olohuone, Keskustori ympäristöineen,
on joiltakin osin levoton ja turvaton. Sama ilmiö on pesiytynyt myös
kävelykaduille ja keskustan puistoihin. Kokoomuksen mielestä
kuntapoliitikoiden tehtävä on tässäkin noudattaa enemmistön tahtoa
eli taata rauha. Valvontaa ja tarvittavia toimenpiteitä on kohdistettava
sinne, missä häiriökäyttäytymistä esiintyy. Jos poliisi ei ehdi, asia on
ratkaistava ja rauha palautettava vaikkapa yksityisen palvelun-
tarjoajan avulla. Ylipäätään, Kokoomuksen mielestä ei ole
enää 2010-luvulla ratkaisevan tärkeää se, kuka tuottaa palvelut,
vaan se, että ne ovat laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja
vaivattomasti kuntalaisten saatavilla. Palvelujen tason määrittely
ja laadun valvonta kuuluu kaupungille ja sen luottamushenkilöille.
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Vahva talous on kaiken kivijalka

Jotta meillä tamperelaisilla olisi mahdollisuus nauttia yhteisillä
varoilla tuotetuista hyvinvointipalveluista, on kaupungin talouden
oltava lujalla pohjalla. Kokoomuksen ajattelua ohjaa vastuullisuus,
siis suomeksi sanottuna: pitää tienata se mitä syödään, pelkästään
velaksi ei voida porhaltaa. Jo useiden vaalikausien ajan Tampereen
taloutta on hoidettu pitkälti kokoomusjohtoisesti ja nimenomaan
vastuuta korostaen, kakun kasvattamiseen pyrkien, mutta ensi-
sijaisesti muilla keinoilla kuin veroja ja maksuja korottamalla.

Tässä törmätäänkin niihin eroihin, joita Kokoomuksen ja muiden
puolueiden ajattelussa on. Kokoomus näet näkee, että on oltava
rohkea ja uskallettava tarttua uusiin hankkeisiin juuri silloin, kun
niiden toteuttamisesta voidaan saada suurin hyöty muun muassa
työllistävien vaikutusten ja verotulojen muodossa. Kun tekemistä
yleensäkin on vähemmän, siitä kilpaillaan enemmän ja hyöty näkyy
säästöinä myös toteuttamiskuluissa. Veronmaksaja hyötyy, ja
loppujen lopuksi kaikki hyötyvät, koska kehitys, investoinnit ja
rohkeus niiden toteuttamiseen vievät tätä kaupunkia eteenpäin.

Uusien investointien toteuttaminen ei tietenkään saa heikentää
peruspalvelujen tuottamista. Koulut, neuvolat, päiväkodit, terveys-
asemat, vanhainkodit, liikuntapaikat ja muut jokapäiväisessä
arjessa oleellisen tärkeät instituutiot pitävät pintansa ja jopa
petraavat menoaan, jos se kokoomuslaisista kuntapäättäjistä
on kiinni.

Pidetään Tampere pinnalla

Se tapahtuu yhdessä tekemällä, yhteen hiileen puhaltamalla,
rakentamalla, ei repimällä. Tamperelaisessa kunnallispolitiikassa
on perinteisesti pystytty näkemään yli puoluerajojen ja se on
saavutus ja myös kaikkien etu. Asiat hoituvat
parhaiten sopimalla, eivät
sotimalla.

Punainen lanka sinivalkoisen
Kokoomuksen ajattelussa näkyy
painopisteen valinnassa:
kuntalainen ei ole kuntaa varten,
vaan päinvastoin.
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Näin Kokoomus ajattelee
Tampereen tulevaisuudesta:

- Terveyspalvelujen paikka on siellä, missä

ihmisetkin ovat. Koska ihmiset liikkuvat,

palvelutkin voivat liikkua.

- Ikääntyvillä on oltava vapaus valita oman

kodin ja laitoshoidon välillä. Nyt käsi sydämelle:

onko parempaa paikkaa viettää elämän

iltaa kuin oma koti?

- Yhden oven takaa on aina saatava mahdol-

lisimman kattavaa palvelua: pois juoksutus,

se on ajan ja voimavarojen haaskausta!

- Lapset, nuoret ja lapsiperheet ovat tulevai-

suuden tekijöitä: kasvuympäristön turvallisuus

ja toimivuus on taattava ja lastentekoon

kannustettava!

- Korkeatasoinen koulutus tuottaa meille

osaajia: luokkakokojen on siksi oltava koh-

tuullisia ja niin koulumatkojen kuin -päivienkin

turvallisia. Koulukiusaaminen on saatava

kuriin, samoin syrjäytymiseen on puututtava

määrätietoisesti ja riittävän varhain!

- Keskustan katujen rauhallisuuden ja

siisteyden on oltava itsestäänselvyys!

- Kaupungin talous on pidettävä tasapainossa:

Tampereella on nyt suurkaupungeista vähiten

velkaa ja kaupunkiseudun alin veroprosentti -

tähän ei saa tulla muutosta.

- Elinkeinoelämälle on luotava mahdollisuuk-

sia sijoittua Tampereelle: määrätietoinen

tonttipolitiikka mahdollistaa tämän. Koulutuk-

sessa on otettava huomioon entistä paremmin

yritysten tarpeet eli opintojen käytännönlähei-

syys. Oikein koulutettu työvoima tuo uusia

yrityksiä kaupunkiin.

- Monimuotoinen asuminen lisää viihtyisyyttä

ja vetovoimaa. Kasvattamalla omakotitonttien

tarjontaa saadaan erityisesti nuoret

perheet rakentamaan Tampereelle eli estetään

pakoa naapurikuntiin.

- Päätöksenteossa tarvitaan rohkeutta ja

kaukokatseisuutta. Ranta-Tampellan raken-

taminen, katuratikka, keskusjätevedenpuh-

distamo, Sorin kaupunginosa ja muut

kehityshankkeet ovat tulevaisuusinvestointeja,

joita tulee ryhtyä toteuttamaan realistisella

aikataululla ja tärkeysjärjestyksessä.

Ennen sitä hankkeiden kustannustaso ja

kustannusten jako on selvitettävä

aukottomasti.

- Uusien hankkeiden rinnalla tulee kehittää

vanhoja hyviä ja toimivia ratkaisuja, mm.

kumipyörien päällä kulkevaa joukkoliikennettä.

Kaiken ydin on joustavuus. Kun julkinen kyyti

kulkee läheltä ja on edullista, oma auto

saattaa jäädä toiseksi.

- Kevyen liikenteen väyliin on panostettava,

koska lihasvoimaa edullisempaa ei ole.

Polkupyörän satulaan on kannustettava, ja

parhaiten se tapahtuu mahdollistamalla

turvallinen ja sujuva matkanteko.

- Terveen kehon paras kumppani on virkeä

mieli. Kulttuuripalvelujen tarjontaa on kehitet-

tävä, kesätapahtumien rinnalle on saatava

aktiviteetteja myös pimeimpään vuodenaikaan.

Siinä kun terveyspalvelut menevät kansa-

laisten pariin, myös kulttuuritapahtumat

voivat tehdä saman!

- Kaupungin markkinointiin ja vetovoimai-

suuden kohottamiseen tulee satsata:

matkailu niin Suomesta kuin ulkomailtakin

on merkittävä työllistäjä ja tulonlähde.

Suomalaisten mielestä Tampere on kaupun-

geista vetovoimaisin. Kehittämällä oikeita

asioita se myös pysyy

sellaisena.

- Tampereen ja naapurikuntien yhteistyötä

on kehitettävä kuntalaisten parhaaksi.

Päällekkäisyyksiä on järkevää purkaa ja

hankkeet, joihin ei yksin pysty, on viisasta

toteuttaa yhdessä.
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Siitä ei hyvä seuraa,
jos seisotaan vain tumput suorina

Kokoomus on ollut suurin puolue Tampereella jo usean vaalikauden
ajan. Tämä on mahdollistanut asioiden eteenpäin viemisen ja terveen
kehittämisen. Muun muassa seuraavat asiat on saatu Kokoomuksen
johdolla järkevälle tolalle:

• Tamperelaisten kunnallisveroprosentti on kaupunkiseudun alin.

• Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki.

• Kaupunkilaisia koskevat maksut ja tariffit ovat korkeintaan suurten
kaupunkien keskitasoa.

• Kaupungin organisaatiota on pystytty keventämään, esimerkkinä
infratuotanto. Kaupungin tuottamatonta omaisuutta on myyty,
ei kiireellä vaan suunnitelmallisesti ja asialliseen hintaan.

• Palveluseteli on saatu käyttöön, ja sen käyttöä laajennetaan.

• Keskustan kuva on muuttumassa mm. siksi, että autot saadaan parkkiin
maan alle - silti palvelut pysyvät lähellä, ja nyt autolla pääsee jopa
lähemmäksi. Kulku keskustassa on sujuvampaa, ilma puhtaampaa.

• Asunnottomuuteen on saatu ote ja kurssi muuttumaan: nyt jokaisella
on mahdollisuus saada katto päänsä päälle, kunhan halua ja
asennetta löytyy.

• Omalääkärimallia kehitetään voimakkaasti, uudet terveysasemat
tekevät tuloaan Tesomalle ja Lielahteen kauppakeskusten
yhteyteen. Terveysnysse tuo palvelut kotinurkille.

• Vanhusten kotihoitomahdollisuutta kehitetään todelliseksi
vaihtoehdoksi ja 80-vuotiaiden ikäluokkatarkastus tehdään kotona.

• Tampere-lisä on merkittävä kannustin lapsiperheille,
päivähoitoon on saatu lisää joustavuutta ja valinnanvapautta:
hoitopaikka löytyy omalta asuinalueelta.

Ääni Kokoomukselle on ääni eteenpäin menemiselle.
Miksi ihmeessä pakittaa, kun tie on auki!?
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Tampereen turvallisuus
Pidättekö Tamperetta turvallisena kaupunkina?

Kaikki vastaajat ( n= 300 ) %

Kotihoidon tukemista siten, että
vanhuksen kotona asumista tuetaan
mahdollisimman pitkään

Vanhusten palveluasumista

Vanhusten laitoshoitoa

Vanhuspalveluiden kehittäminen
Tulisiko vanhuspalveluiden osalta lisätä
ensisijaisesti:

Kaikki vastaajat ( n= 300 / n=291 ) %

0% 10%  20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

63,4 %

33,0 %

3,6 %

( % ) prosenttia vastaajista

1. Lisäämällä kotihoidontuen
kuntalisän eli Tampere-lisän määrääArjen sujuvuuden parantaminen

Mitkä seuraavista asioista ovat mielestänne
keskeisiä, joilla vaikutetaan päivähoitoikäisten
lasten vanhempien arjen sujuvuuteen?
Valitkaa mielestänne kaksi parhaiten
sopivaa vaihtoehtoa.

Kaikki vastaajat joilla
päivähoitoikäisiä lapsia

( n= 30 / n=29 ) %

2. Lisäämällä kunnallisten
päivähoitopaikkojen joustavuutta
hoitoaikojen suhteen

3. Maltilliset ryhmäkoot

4. Lisäämällä kunnallisten
päivähoitopaikkojen valinnanvapautta
ja vaihtoehtoisia päivähoitomuotoja

5. Lisäämällä yksityisen
päivähoidon tukemista

0% 10%  20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

44,8%

41,5%

51,7%

34,5%

10,5%

6,9%

( Monivalintamahdollisuus )

6. Joku muu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

0% 10%  20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

17,9%

82,1%Kyllä En

Vanhuspalveluissa ( n= 295 )

Sosiaali- ja terveyden-
huollossa ( n= 300 )

Päivähoidossa ( n= 300 )Palveluseteleiden
käyttöönottaminen
Palvelusetelin avulla kuntalaiset saavat
itse ostaa palvelun haluamaltaan taholta,
kunnan korvatessa palvelun ennalta
määriteltyyn arvoon asti.
Kannatatko palvelusetelin
käyttöönottamista?

Kaikki vastaajat ( n= 300 ) %

( % ) prosenttia vastaajista

36,5% 25,7% 37,8%

58,6% 23,1% 18,3%

51,3% 25,2% 23,5%

Kyllä En En osaa sanoa

0% 10%  20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

Tutkittua tietoa tekojen pohjaksi:
tätä mieltä tamperelaiset ovat!
Tampereen alueen kuluttajatutkimus 2011 • Suomen Kyselytutkimus Oy

Ihmiset eri kaupunginosissa, liittykää yhteen!


