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Uusi Tampere, tervetuloa! 

Olen allekirjoittanut pormestariohjelman 2013 – 2016. Olemme suunnitelleet sen laajassa yhteistyössä Tampereen 
poliittisten ryhmien kanssa. Sen suuri ajatus on rakentaa uudenlaista Tamperetta.  

Ohjelman tavoitteet saavutetaan parhaiten yhdessä tekemällä. Pormestarina haluan olla yhteisöllinen johtaja ja kutsun 
mukaan ohjelman toteutukseen kaupungin työntekijät, luottamushenkilöt, kaikki tamperelaiset ja muut toimijat.  

Suomea ja Tamperetta ravistelee talouden rakennemuutos ja epävarmuus tulevaisuudesta. Tampere on selviytynyt 
vaikeista ajoista aikaisemmin rohkeudella uudistua ja tiiviillä yhteistyöllä eri toimijoiden kesken. Näitä ominaisuuksia 
tarvitaan nytkin uudistuksissa ja talouden tasapainotuksessa.  

Päätöksenteolla tulee luoda edellytyksiä tulevaisuuden hyvinvoinnille ja menestykselle. Siksi ohjelmassa näkyy 
vahvasti taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden periaate ja katse on luotu pitkälle tulevaan yli 
valtuustokauden. Rohkea kaupunki investoi ja kehittää kaupunkirakennettaan kokonaisvaltaisesti. Myös pitkän 
aikavälin hyvinvointiin panostetaan siirtämällä toiminnan painopistettä hyvinvoinnin edistämiseen, ennaltaehkäisyyn ja 
varhaiseen puuttumiseen. 

Suomen kuntakenttä on keskellä suuria mullistuksia. Kuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttavat 
kuntakenttään voimakkaalla tavalla. Uudistuksia ei tule tehdä uudistusten vuoksi, vaan paremman elinvoiman ja 
kilpailukyvyn vuoksi ja ihmisten arjen sujuvoittamiseksi. Tampereen seudun kannalta oleellista on, että sen asema 
valtakunnan kakkoskeskuksena vahvistuu ja että se nähdään myös kansainvälisesti houkuttelevana alueena osaavan 
työvoiman, koulutuksen ja yritysten ansiosta. Siksi myös Tampereen edunvalvontaa on tehostettava. Hyvät yhteydet 
valtioneuvostoon, eduskuntaan, elinkeinoelämään ja kansainvälisesti ovat välttämättömiä Tampereelle tärkeiden 
hankkeiden eteenpäin viemiseksi.  

Visioissamme Tampere on tasaisesti kasvava, vetovoimainen kansainvälinen yritysympäristö, monipuolinen 
kulttuurikaupunki sekä korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä, jossa työllisyystilanteen parantamiseen 
ryhdytään määrätietoisesti. Siihen tarvitaan yrityksiä ja niiden menestymistä. Asuinpaikkana kaupunki on ihmisten 
kaupunki: turvallinen, sosiaalisesti eheä ja viihtyisä sujuvan elämän suuri kaupunki, jossa on laadukkaat kehittyvät 
palvelut ja jossa ihmisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia edistetään uusin keinoin. 

Valtuustokauden 2013 – 2016 aikana keskeisimpänä tavoitteena on vahvistaa ihmisten hyvinvointia, talouden 
tasapainoa ja alueen elinvoimaa sekä uudistaa organisaatiota toimintatapoineen. 

Elinvoimansa Tampere saa kasvusta, kilpailukyvystä, kuntalaisten energiasta ja osallisuudesta. Uusi Tampere tekee 
enemmän ja paremmin. 

Tampere on haluttu kaupunki asukkaille, yrityksille ja vierailijoille. Tervetuloa. 

Sellainen on Uusi Tampere, tyytyväisten ihmisten hyvin hoidettu, vetovoimainen kaupunki. 

 

Anna-Kaisa Ikonen 

Tampereen pormestari 
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1. Tampereen talous tasapainoon  
 
1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 
 
Pormestariohjelma 2013-2016 on laadittu tilanteessa, jossa Suomen kansantalous on 
painunut taantumaan eli kansantuote on supistunut kahtena vuosineljänneksenä 
peräkkäin. Tampereen kaupungin vuoden 2012 tilinpäätös on muodostumassa toista 
vuotta peräkkäin alijäämäiseksi, ja myös vuoden 2013 talousarvio on jouduttu laatimaan 
miinusmerkkiseksi.   
 
Pormestariohjelmaan sitoutuneilla ryhmillä on realistinen näkemys taloustilanteesta, ja 
ryhmät pyrkivät tasapainottamaan kaupungin taloutta niin, että kuntalaisille voidaan 
jatkossakin turvata riittävät ja laadukkaat palvelut.   
 
Kaupungin menojen kasvu mitoitetaan tulojen kasvun mahdollistamalle tasolle. Menojen 
kasvua hillitään korjaamalla säännöllisiä menoylityksiä aiheuttavat rakenteet 
kestävämmälle pohjalle.  
 
Palveluja voidaan tuottaa edullisemmin ja nykyistä kilpailukykyisemmin rakenteiden, 
kustannusten ja järjestämisvaihtoehtojen osalta. Uusia säästöjen kannalta 
perustelemattomia lisäkustannuksia aiheuttavia palvelujen laajennuksia ei 
valtuustokaudella tehdä, ellei valtio siihen velvoita. 
 
Kaupungin toimintojen kulurakennetta tarkastellaan poliittisessa päätöksenteossa 
valtuustokauden alussa kartoittamalla keskitetysti potentiaalisia säästökohteita. 
Henkilöstömenojen kasvua hillitään muun muassa hyödyntämällä aktiivisesti eläköitymisen 
tuomia mahdollisuuksia. 
 
1.2. Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 
 
Kaupungin käyttötalous tasapainotetaan valtuustokauden aikana. Tilikauden tulos 
saadaan ylijäämäiseksi viimeistään vuonna 2015. Menojen kasvulle asetetaan 
valtuustokauden kattava talouskehys. Tavoitteen asettelussa otetaan huomioon 
kansantaloudessa tapahtuvat muutokset sekä valtion mahdolliset kuntataloutta koskevat 
toimenpiteet. 
 
Kevään 2013 aikana selvitetään, missä palveluissa on päällekkäisyyttä ja siitä johtuvaa 
tehottomuutta. Selvityksen perusteella päätetään talouden tasapainoa edistävistä 
jatkotoimenpiteistä. Varmistetaan osaaminen näiden toteutumiseksi ja huolehditaan 
päätösten toteutuksen riittävästä seurannasta. Vuotta 2013 koskevat talousarviomuutokset 
käsitellään vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Palveluiden määrää ja laatua ja 
niiden vaatimaa menotasoa tarkastellaan samaan aikaan tulopohjan kanssa. 
 
Palvelujen järjestämisvaihtoehtojen kustannustehokkuutta selvitetään.  
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Talouden tasapainottamistavoitteiden toteutumista arvioidaan valtuustokauden 
puolivälissä. 
 
1.3. Verotulojen turvallinen pohja 
Uusien työpaikkojen luominen ja menestyvä yritystoiminta ovat parhaita tapoja turvata 
veropohja. Osana talouden tasapainottamista verotuksen tasoa ja veropohjan laajuutta 
voidaan tarkastella valtuustokauden aikana.  
 
Maksupolitiikassa seurataan kustannusrakenteen muutoksia ja valtiovallan toimenpiteitä 
maksuja määriteltäessä. 
 
1.4. Rohkea kaupunki investoi 
Vahvistetaan Tampereen asemaa maan kakkoskeskuksena. Kaupungin kehitykseen on 
uskallettava investoida. Investoinneissa pidetään etusijalla hankkeita, jotka mahdollistavat 
kaupunkirakenteen kestävän kehityksen ja joilla voidaan saavuttaa säästöjä 
käyttötaloudessa. Kaupungin investoinneilla pidetään osaltaan huolta myös vetovoimasta 
ja työllisyydestä. Investoinneista päätettäessä on myös niiden käyttötalousvaikutukset 
otettava huomioon. Investointien rahoituksessa huolehditaan riittävästä 
omarahoitusosuudesta ja pidetään lainamäärä tasolla, joka mahdollistaa kaupungin 
taloudellisen liikkumavaran myös tulevaisuudessa. Käyttötalouden ja investointien rahoitus 
käsitellään budjetoinnissa selkeästi erillään, jotta vältetään niiden vastakkainasettelu. 
 
Investointien toteuttaminen edellyttää tulorahoituksen ja lainanoton lisäksi myös muita 
rahoitusratkaisuja. Palveluiden edellyttämiä hankkeita voidaan toteuttaa hyödyntämällä 
vaihtoehtoisia rahoitusmalleja ilman, että kaupungin investointien kokonaistaso nousee. 
 
1.5. Myyntituloja ja lainaa ei käytetä juokseviin menoihin 
Kaupungin kiinteistö- ja muita omistuksia arvioidaan aktiivisesti. Kaupunki voi jalostaa, 
uudelleen järjestellä tai myydä omaisuuttaan. Omaisuuden uudelleen järjestelyn tai 
myymisen perusteena voi olla esimerkiksi se, että omaisuutta ei tarvita kaupungin 
palvelutuotannossa tai muussa toiminnassa tai omaisuus ei tuota tuloja kaupungille. 
Uudelleen järjestelemällä tai myymällä omaisuutta voidaan osittain kattaa tulevien 
investointien aiheuttamaa lisärahoitustarvetta. Omaisuuden myynnistä saatavia tuloja ei 
tule käyttää juoksevien menojen rahoittamiseen. Käyttötalouden rahoittamista lainoilla 
pitää välttää. 

2. Toimivilla palveluilla hyvinvointia tamperelaisille 
 
Tamperelaisen tulee saada sellaista palvelua kuin hän eri elämäntilanteissa tarvitsee. 
Lisäapua tai tukea täytyy löytyä helposti ja nopeasti. Vaikeissa elämäntilanteissa 
tarvittavien palveluiden on oltava tehokkaita ja vaikuttavia. Palveluiden järjestämisessä ei 
saa ilmetä minkään vähemmistön syrjintää. Henkilökunnalla tulee olla valmiudet ja kyky 
kohdata erilaisia ihmisiä. 

Palveluiden kehittämisessä painotetaan yhteistyötä niin seudullisesti, palveluntuottajien ja 
kentän toimijoiden kuin asiakkaiden ja palvelunkäyttäjienkin kanssa, jotta tarpeet ja 
palvelut kohtaavat. Asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden parantamisessa hyödynnetään 
alan viimeisintä tutkimusta ja innovaatioita. Palvelut toteutetaan kustannustehokkaasti, 
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi. 
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Kuntalaisten valinnanmahdollisuuksia lisätään muun muassa edistämällä paikallisten 
järjestöjen ja yritysten mahdollisuuksia toimia palvelun tarjoajina sekä 
palveluseteleillä. Palvelutuotannon muotoja ja sisältöjä määritellään tarkemmin 
valtuustokauden alussa laadittavassa hyvinvointisuunnitelmassa. 
 
2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 
 
Hyvät peruspalvelut ja varhainen tuki sekä niiden helppo saavutettavuus ovat parasta 
ennaltaehkäisevää toimintaa. 
 
Perheille tarjotaan monimuotoisia päivähoitopalveluja: päiväkotitoimintaa, lasten 
kotihoidontuen kuntalisää, perhepäivähoitoa tai kerhotoimintaa. Joustavia 
päivähoitoratkaisuja otetaan käyttöön muun muassa kokeilemalla tuntiperusteista 
päivähoitomaksua jollakin alueella. 
 
Päivähoidon ja perusopetuksen laadusta huolehditaan alhaisella ryhmäkoolla, 
vahvistetulla oppilashuollolla ja riittävällä erityisopetuksella. Oppimisympäristöjä kehitetään 
monipuolisesti ja erilaiset oppijat huomioiden. 2010-luvun oppimisympäristö ottaa 
huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet, kannustaa aktiiviseen oppimiseen ja kasvattaa 
yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen. Turvallinen oppimisympäristö ehkäisee 
koulukiusaamista. Harrastustoimintaa koulujen tiloissa iltapäivisin lisätään. 
Päivähoitopaikkojen riittävyys ja pedagoginen monipuolisuus varmistetaan. 
Vanhemmuuden tukeminen päiväkodeissa, kouluissa ja neuvoloissa on tärkeä lasten 
hyvinvointia edistävä asia. Vanhempainvalmennusta kehitetään yhdessä perheiden, 
hyvinvointineuvoloiden, päivähoidon ja kolmannen sektorin kanssa. 
  
Perusterveydenhuollon kuntoon laittaminen on ykkösasia, jolla on vähentävä vaikutus 
erikoissairaanhoidon kysyntään. Terveyskeskuksista on tehtävä kiinnostavia työpaikkoja, 
esimerkiksi lääkäri-hoitaja -mallilla, näin henkilöstövajetta saadaan paikattua. Sujuvaa 
asiointia lisätään aktiivisesti, muun muassa ajanvarauksessa, koetulosten seurannassa ja 
hoitoneuvonnassa.  Palvelujen kehittämiseen otetaan mukaan sekä työntekijät että 
käyttäjät.  
 
Ikäihmiset ovat voimavara. Yhdessä eri toimijoiden kanssa edistetään aktiivista ja 
toimintakykyistä ikääntymistä. Onnellista ja toimintakykyistä ”kolmatta elämää” tuetaan 
oikea-aikaisilla palveluilla, osallisuudella, virkistystoiminnalla sekä esteettömällä 
kaupunkiympäristöllä. 
 
Kaupunkiympäristön pitää olla sellainen, että se saa ihmiset liikkumaan ja harrastamaan. 
Kaikissa ikäluokissa tuetaan ihmisten omaa aktiivisuutta ja terveitä elämäntapoja. 
Kaupunki toimii esimerkillisenä työnantajana ja tekee selvityksen henkilöstön 
kuntobonusjärjestelmästä. Koululaisille tarjottavia harrastusmahdollisuuksia lisätään 
luovuttamalla koulutilat ilmaiseksi yhdistykselle tai seuralle, joka järjestää toimintaa alle 18-
vuotiaille iltapäivisin. Kalevan liikuntapuisto toteutetaan ja Iidesjärven perhepuiston 
suunnittelua jatketaan. Rullalautailuolosuhteet laitetaan asianmukaiseen kuntoon.  Matalan 
kynnyksen liikuntamahdollisuuksia tuetaan.  
 
Tampere pidetään korkeatasoisena, aktiivisena ja uutta kulttuuria mahdollistavana 
kulttuurikaupunkina. Ammattilaisuutta arvostetaan, mutta myös erilaisia kulttuurijärjestöjä 
ja muita toimijoita tuetaan. Avustusten kohteina ovat erityisesti osallisuutta ja 
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yhteisöllisyyttä lisäävä ja alueille jalkautuva kulttuuritoiminta sekä kulttuuriprojektit ja 
esimerkiksi lastenkulttuuri. Kulttuuri on myös tärkeä ikäihmisten ilo.  
 
Tampere on kehittyvien festivaalien kaupunki, ja festariosaamisesta pyritään tekemään 
myös vientituotteita. Tapahtumien järjestämistä helpotetaan yhden luukun periaatteella 
toimivalla verkkosovelluksella. 
 
Tamperetta ja erityisesti Tullikamarin aluetta vahvistetaan vetovoimaisena musiikin 
keskittymänä. Tampere Filharmonia pyritään pitämään kansainvälisesti arvostetulla 
tasolla. Laajan bändiharrastuksen harjoittelumahdollisuuksia parannetaan hyödyntämällä 
mahdollisia kaupungin omia tiloja ja tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 
 
Tampere on teatterikaupunki. Monipuolista teatteritoimintaa tuetaan sen eri muodoissa. 
Teatteritarjontaamme nostetaan esiin myös kaupunkimarkkinoinnissa.  
 
Tampereen asemaa kirjallisuuden kaupunkina nostetaan.  
 
2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 
 
Apua ja tukea erilaisiin elämäntilanteisiin ja ongelmiin pitää löytää helposti ja matalalla 
kynnyksellä. Painopiste on kotiin tuotavissa palveluissa.  
 
Kaupunkilaisen tulee helposti löytää tarvitsemansa palvelut. Kolmas sektori ja yritykset 
tukevat kaupungin omaa palveluntarjontaa ja toimivat tiiviissä yhteistyössä kaupungin 
kanssa. Palveluista tiedottamista kehitetään yhteistyössä. Palveluiden tarjoajien 
keskinäistä koordinaatiota on parannettava, ja asiakasohjaus on kaikessa avainasia. 
Toteutetaan alueellinen kokeilu, jossa nuorisotoimi, perusopetus ja lapsiperheiden 
sosiaalityö toimivat saman työnjohdon alaisuudessa yhteisellä budjetilla.  
 
Hyväksi havaittua hyvinvointineuvolamallia kehitetään yhdessä päivähoidon ja 
lastensuojelun kanssa. Lisätään kevyempänä lastensuojelutoimintana tukiperhe- ja 
tukihenkilöitä. 
 
Varmistetaan lastensuojelun lakisääteiset käsittelyajat, riittävä määrä päteviä työntekijöitä 
sekä asiakasperheille oikea-aikaista tukea. Sijaishuollossa vahvistetaan perhehoidon 
osuutta lisäämällä sijaisperheiden rekrytointia, koulutusta ja arkitukea. Sijaishuollon 
valvontaa parannetaan. 
 
Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja kehitetään ja saatavuutta parannetaan. 
Mielenterveyspalvelujen eri hoitomalleja arvioidaan. Kokemusasiantuntijuutta 
hyödynnetään. 
 
Ikäihmisten palveluissa luodaan edellytyksiä hyvälle ja arvokkaalle vanhuudelle sekä 
itsemääräämisen vahvistamiselle. Tavoitteena on toimintakyvyn säilyminen nykyistä 
pidempään. Kotona pärjäämistä ja itsenäistä selviytymistä tuetaan, samoin omaishoitajien 
jaksamista. Palvelukeskuksissa mahdollistetaan ikääntyneille myös 
peruserikoissairaanhoidon palveluita, kuten diabetes- ja haavahoito. 
 
Hyvästä hoivasta huolehditaan myös ympärivuorokautisessa hoidossa. Ikääntyneiden 
perhehoidon mahdollisuus luodaan koko kaupungin alueelle. Ikäihmisten palveluiden 
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kehittämistä jatketaan valtakunnallisten laatusuositusten suuntaan. Samalla otetaan 
huomioon myös pienituloisten tarpeet sekä ikäihmisten erilaiset taustat ja odotukset. 
Hyödynnetään uusia ja hyviksi havaittuja hoitokäytäntöjä ja hyvinvointiteknologiaa hyvän ja 
turvallisen hoidon kehittämisessä. Moni vanhus kokee yksinäisyyttä, ja tähän haetaan 
ratkaisuja yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Kaikkein 
tärkeintä ikäihmisten palveluissa on lopulta ihmisen kohtaaminen tarpeineen ja tunteineen. 
 
Kaupunki koordinoi kolmannen sektorin palveluja nykyistä paremmin ja varmistaa 
vapaaehtoisten voimavarojen riittävyyden tarjoamalla tukea ja palkitsemalla toiminnasta. 
 
Vammaisten ihmisten tarvitsemista erityispalveluista huolehditaan. Vammaispoliittisen 
ohjelman tavoitteita edistetään.  
 
2.3. Jotta kukaan ei putoaisi    
 
Nuorten yhteiskuntatakuun ja sen osana koulutustakuun täysimääräinen toteutuminen on 
yksi valtuustokauden kärkihankkeista. Tämä varmistetaan ottamalla mukaan 
nuorisotakuun valmisteluun, toteuttamiseen ja arviointiin nuoret, kolmannen sektorin 
toimijat, viranomaiset, kunnalliset päättäjät, paikallinen elinkeinoelämä ja 
työmarkkinajärjestöt.  

Kaikille peruskoulun päättäneille osoitetaan jatko-opiskelupaikka tai muu koulutustakuun 
vaihtoehto. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle 
on tarjottava työ-, harjoittelu-, opiskelu-, oppisopimus-, työpaja- tai kuntoutuspaikka 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorisotakuu 
toteutetaan nuoren kannalta koordinoidusti. Takuun toteuttamiseen varataan riittävät 
voimavarat. Kaupungin omaa työllisyydenhoitoa pitää tehostaa varmistamalla eri sektorien 
osallistuminen toteutukseen ja lisäämällä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa.  

Oppilaanohjauksen vahvistaminen joka tasolla on tärkeää, jotta jokainen perusopetuksen 
päättävä oppilas löytää itselleen sopivan opiskelupaikan. Opintojen keskeyttäminen on 
ongelma, johon etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaitosten työntekijöiden ja kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa.  
 
Kun ongelmat ovat suuret ja ihmisen oma elämänhallinta on hukassa, palvelujärjestelmä 
on liian hajanainen ja kokonaisvastuu ihmisen tilanteesta hajoaa liian monelle toimijalle. 
Kaupunki kehittää yhdessä työntekijöiden, kolmannen sektorin ja asiakkaiden kanssa 
tukihenkilömallin, joka auttaa apua tarvitsevaa ihmistä selviämään muun muassa 
tukiasioissa. Kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.  
 
Köyhyyden ja eriarvoistumiskehityksen vähentämiseksi laaditaan ohjelma, jonka 
tavoitteena on turvata asunto, välttämätön toimeentulo ja riittävät sosiaalipalvelut jokaiselle 
niitä tarvitsevalle kaupunkilaiselle sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistäen. Tukiviidakkoa 
selkiytetään, palveluprosesseja yksinkertaistetaan ja turhaa byrokratiaa 
puretaan. Tarvittaessa peruspalveluja jalkautetaan asuinalueille mahdollisimman lähelle 
avun tarvitsijoita. Siten taataan palveluiden hyvä saatavuus vähempiosaisten 
keskuudessa. 

Parannetaan sosiaalipalvelujen neuvontaa puhelinaikoja ja tiedottamista lisäämällä. 
Varmistetaan toimeentulotuen kohtuulliset käsittelyajat ja tarvittaessa 
toimeentulotukiasiakkaiden mahdollisuus henkilökohtaiseen asioimiseen, jotta ongelmat 
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löydetään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön 
yksiköitä kehitetään vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Pääpainona tulee olla työn 
jatkuvuus, tuttuus ja matala kynnys palveluun pääsyyn. Ehkäisevän toimeentulotuen 
käyttöä lisätään STM:n suositusten mukaisesti. Selvitetään sosiaalisen luototuksen 
käyttöönottoa sosiaalityön välineeksi. 
 
 
3. Elinvoimainen ja houkutteleva kaupunki  
 
Tampereen elinvoima kumpuaa osaavista ihmisistä ja menestyvistä yrityksistä, elävästä 
kaupunkikulttuurista, kiinnostavasta ja viihtyisästä elinympäristöstä sekä hyvistä 
liikenneyhteyksistä.  
 
3.1. Tampere halutuimmaksi – myös yrityksille 
Kaupungin elinkeinopoliittista toimintaa ja näkyvyyttä lisätään. Arvioidaan kaupungin ja 
Tredean nykyisten toimien riittävyys elinkeinojen edistämiseksi kiristyvässä alueiden 
välisessä kotimaisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Kaupungin resursointia 
elinkeinojen edistämiseen sekä markkinointiin lisätään. 
 
Yhdessä eri sidosryhmien ja yritysjärjestöjen kanssa laaditaan elinkeino-, teollisuus- ja 
innovaatiopoliittinen ohjelma, joka turvaa alueen vahvuuksien kasvun ja uusien 
vahvuuksien syntymisen. Ohjelmassa tarkastellaan muun muassa konepajateollisuuden ja 
automaation, ICT:n ja digitalisaation, ympäristöteknologian, luovien alojen, 
elämyspalveluiden sekä hyvinvointipalvelujen ja -matkailun tarpeita ja kehityssuuntia. 
Erityisesti selvitetään vientivetoisen valmistavan teollisuuden ja palvelutalouden tarpeet 
sekä vaativan asiantuntijatyön potentiaali alueen menestystekijänä. Mediapoliksen ja 
Kaupin Kampuksen kaltaisten keskittymien syntymistä edistetään muun muassa 
oppilaitosyhteistyöllä ja kehittämishankkeilla. Seurataan tarkasti ja reagoidaan nopeasti 
tulevaisuuden kehityssuuntiin. Elinkeinopolitiikan on kyettävä vankistamaan 
perusteollisuutta ja pk-sektoria sekä luomaan nousun edellytykset kasvuyrityksille. 
Onkiniemen aluetta kehitetään elinkeino-, kulttuuri- ja sivistyspalvelujen näkökulmasta 
osana palveluverkkoa. 
 
Tampere on Suomen vetovoimainen kakkoskeskus ja joissakin asioissa tamperelainen 
osaaminen on kärjessä jopa maailmanlaajuisesti. Tunnettuuden nostaminen lähialueilla, 
muun muassa Pietarissa, Baltiassa ja Pohjoismaissa on tärkeätä. Tampereen Pietarissa ja 
Brysselissä sijaitsevien toimistojen roolia vahvistetaan. Koulutus- ja elinkeinopoliittista 
yhteistyötä Aasian maiden kanssa selvitetään. Kansainvälisyyden tulee näkyä ohjelmissa 
ja muussa kehittämistyössä. 
 
3.2. Työtä on hankittava nopeammin ja enemmän  
Kaupunkia vaivaa rakenteellinen työttömyys. Pitkäaikaistyöttömyyttä ja 
nuorisotyöttömyyttä on alennettava. Onnistunut työllisyyspolitiikka on myös hyvää talous- 
ja sosiaalipolitiikkaa. 
 
Kaupungin on tunnettava vastuunsa vaikeimmin työllistyvistä. Tarvitaan tehokkaita, 
kohdistettuja ja räätälöityjä toimia. Työllistämistoimien vaikuttavuutta on parannettava ja 
työn saantia on nopeutettava. Ohjausta ammatillisissa opinnoissa, kuntouttavaa 
työtoimintaa, palkkatukityöllistämistä ja työpajatoimintaa lisätään. Työvalmennussäätiö 
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Sykkeen ja kaupungin sosiaalinen yritys Sarka Oy:n toimintaa vauhditetaan. Työkyvyn 
arvioinnissa on otettava käyttöön yhden luukun periaate.  
 
Kansaneläkelaitokselle maksettavaa työmarkkinatuen kuntaosuutta tulee aktiivisesti 
vähentää luomalla yhteistyössä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa palveluja 
pitkäaikaistyöttömille. Näin ehkäistään syrjäytymistä ja annetaan työllistyville mahdollisuus 
kiinnittyä työelämään. 
 
Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluita kehitetään erityisesti työ- ja 
elinkeinoministeriön kuntakokeiluhankkeella, jossa tavoitteena on tehdä kaikista 
Tampereella tarjottavista työllisyydenhoidon palveluista asiakaslähtöinen ja vaikuttava 
kokonaisuus. Kuntakokeiluhanke toteutetaan laajassa kumppanuudessa eri sidosryhmien 
kanssa. Kaupungin näkökulmasta on keskeistä vahvistaa sosiaalisen kuntoutuksen ja 
työllisyydenhoidon palveluiden saumatonta yhteistoimintaa.  
 
Työllisyydenhoidon kehittäminen vaatii kokonaistarkastelua eri toimijoiden rooleista ja 
vaikuttavuudesta. Mukana ovat tällöin muun muassa TE-hallinto, Syke, Sarka Oy, 
koulutuslaitokset ohjauspalveluineen, yrittäjäkenttä sekä kolmas sektori. Seudullista 
yhteistyötä työllisyydenhoidossa kehitetään edelleen. Painopisteinä ovat nuorten 
yhteiskuntatakuu, monialaiset palvelukokonaisuudet sekä välityömarkkinat. 
 
3.3. Koulutus on osa elinkeinopolitiikkaa 
Tampereen keskeisiä vetovoimatekijöitä ovat laajat, monipuoliset ja korkeatasoiset 
koulutuspalvelut. Lukuisat oppilaitokset, yliopisto, teknillinen yliopisto ja 
ammattikorkeakoulu tarjoavat kuntalaisille erinomaiset mahdollisuudet itsensä 
kehittämiseen ja elinkeinoelämälle osaajia. Laaditaan Suomen opiskelijaystävällisin 
kaupunki -tavoiteohjelma. 
 
Koulutuksesta jalostetaan myös tamperelainen vientituote. Kansainvälinen koulu ja 
oppilaitosten kansainvälinen opetus ovat tärkeä pohja kaupungin menestymiselle.  
 
Tampereen lukioiden tarjonta säilytetään monipuolisena, ja erikoistumisen mahdollistavia 
linjoja ja oppimisympäristöjä lisätään mahdollisuuksien mukaan. Lukioiden 
oppilashuoltoresurssit turvataan ja oppilaitosten yhteistyötä vauhditetaan. 
 
Tampereen yliopiston ja teknillisen yliopiston osaamista hyödynnetään muun muassa 
palvelujen vaikuttavuuden arvioinnissa. Kaupungin, elinkeinoelämän, yliopistojen ja 
oppilaitosten yhteistyötä on tiivistettävä. Tampereen seudun ammattiopisto (TREDU) on 
kytkettävä kiinteämmäksi osaksi elinkeinopolitiikkaa. Yksi kehityskohde voisi olla 
yrityskylä, jonka avulla oppilaat tutustuisivat käytännön tasolla yritystoimintaan ja 
yhteiskunnan toimintaan. Toinen kehityskohde on vastaaminen yritysten tulevaisuuden 
tarpeisiin. Oppilaitoksista valmistuvaa osaavaa työvoimaa on myös hyödynnettävä entistä 
määrätietoisemmin talousalueen markkinoinnissa ja ulkomaisten yritysten houkuttelussa.  
 
Ratkaisut opintojen keskeyttämiseen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on 
löydettävä. Ohjausta, muita tukitoimia ja ammatillista erityisopetusta on lisättävä.  
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4. Kasvava kaupunki tarvitsee hallittua kehittämistä 
 
Maankäytön suunnittelu luo pohjan kestävälle kaupunkikehitykselle. Sen merkitys 
vahvistuu tulevaisuudessa seudullisen yhteistyön tiivistymisen ja valtion kanssa tehtävän 
MAL-yhteistyön kautta. 
 
 
4.1. Rakennetaan kaupunkia täydentäen ja sujuvoitetaan kaavoitusta 
 
Maankäyttö on yksi valtuustokauden painopistealueista. Kaavoitusprosessia nopeutetaan 
ja tehostetaan. Rakentamisen korkeasta laadusta pidetään kiinni. Yleis- ja  
asemakaavavarantoa kasvatetaan kaupunkiseudun ja valtion välisen maankäytön, 
asumisen ja liikenteen sopimuksen (MAL-sopimus) edellyttämälle tasolle niin asunto- kuin 
yritystonttienkin osalta. 
 
Yritystonttien asemakaavoista tulee tehdä määräyksiltään entistä väljempiä. Asukkaiden, 
yrittäjien, maanomistajien ja rakentajien osallistaminen kaavoitusprosesseihin on tärkeätä. 
Rakennuslupaprosessia on nopeutettava. Kaupunkikuvaa on saatava elävämmäksi. 
Tärkeimmistä kaavahankkeista on tehtävä poliittinen linjaus ja käytävä lähetekeskustelu 
tavoitteista. Merkittävissä asema- ja yleiskaavoissa tehdään energiatarkastelut ja 
kartoitetaan paikallisesti tuotettavan uusiutuvan energian mahdollisuudet.	 
 
Kantakaupungin täydennysrakentaminen on tärkein yhdyskuntarakenteen kehittämisen 
muoto. Kuntalaisten ja muiden osallisten kuulemista varhaistetaan ja lisätään. 
Täydennysrakentamishankkeita (mm. EHYT) edistetään erityisesti keskustassa ja 
alakeskuksissa, jotta asuinalueiden vetovoima ja palvelujen saatavuus paranevat.  
 
Kaupunkirakenteen eheyttämistä jatketaan ottaen huomioon tärkeät lähivirkistysalueet ja 
lähiluonto, muun muassa viherkatot, viherpihat ja lähimetsät koulujen ja päiväkotien 
käytössä. 
 
Kaavoituksella varmistetaan, että asuin- ja toimistorakennuksiin varataan tilaa 
lähipalveluille, kuten kivijalkakaupoille.  
 
Maankäytön suunnittelun yksi tavoite on hillitä asemakaava-alueen lieverakentamista. 
Haja-asutusalueiden kylien rakentamista tuetaan ja niiden elinvoimasta huolehditaan.  
 
Kantakaupungin yleiskaava päivitetään ja kytketään kaupungin elinvoima- ja 
hyvinvointistrategioiden kokonaisuuksiin. Samassa yhteydessä laaditaan Nekalan alueen 
kokonaissuunnitelma aikataulutuksineen. Muut kehitettävät alueet, kuten Lakalaiva 
tarkastellaan kantakaupungin strategisen yleiskaavan yhteydessä. Uutena suuntana 
aluerakentamisessa on Ojala-Lamminrahka. Vuoreksen valmistuminen varmistetaan. 
Nurmi-Sorilan osayleiskaava saatetaan loppuun valtuustokaudella. Teiskontien vartta 
kehitetään tavoitteena uusien rakentamismahdollisuuksien löytäminen ja liikenteen tarpeet 
Kauppi-Niihaman luontoarvot turvaten. 
 
Tampereen ainutlaatuista kulttuurihistoriallista rakennusperintöä vaalitaan. Vanha tehdas- 
ja koskimaisema antaa Tampereelle sen omintakeisen ilmeen ja arvokkuuden. 
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4.2. Jokaiselle asunto 
 
Asuntopolitiikan keskeinen tavoite on kohtuuhintaisen asuntotarjonnan lisääminen. 
Sosiaalisesti ja alueellisesti tasapainoiset asuntomarkkinat turvataan lisäämällä asumisen 
laatua sekä tarjoamalla uusia asumisen malleja ja vaihtoehtoja.  
Otetaan huomioon erityisryhmien, kuten liikuntavammaisten ja kehitysvammaisten 
ihmisten, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä nuorten ja vanhusten asumisen 
tarpeet. Vammaisille ihmisille tarjotaan esteettömiä asumispalveluja. Opiskelija-asuntojen 
määrää lisätään. Asuinalueita kehitetään niin, että ikäihmisten kotona pärjäämistä voidaan 
tukea. Ikääntyvä väestö huomioidaan muutoinkin kaupunkikehityksessä. 
 
Asuntotuotantoa monipuolistetaan. Monipuolinen asuntotarjonta koostuu niin erilaisten 
asumismuotojen, hallintamuotojen kuin itse erilaisten asuinrakennustenkin saatavuudesta. 
Uusia asukaslähtöisiä ratkaisuja suositaan. Tampereella mahdollistetaan 
osuuskuntapohjainen rakennuttaminen. Myös hinta- ja laatusäänneltyä 
omistusrakentamista kokeillaan. ARA:n rahoitusta pyritään saamaan alueelle.  
 
Seudullisen asuntopoliittisen ohjelman tavoitteet toteutetaan. Tällöin uusien rakennettavien 
asuntotyyppien osalta kerrostalovaltaisuutta vähennetään, ja rivi- sekä pientalojen 
suhteellista osuutta kasvatetaan merkittävästi. Tiivis ja matala rakentaminen mahdollistaa 
myös joukkoliikenteen toimintaedellytykset. Harkittu korkea rakentaminen keskustassa on 
mahdollista. Erilaisia vuokra-asuntoja tulee olla vähintään 30 % uusista asunnoista. 
Pitkäaikaisasunnottomuus poistetaan ”Asunto ensin” -periaatteella.  
 
Pysäköintinormeja muokataan vastaamaan eri kaupunginosien yhdyskunta- ja  
asukasrakennetta. Autopaikattomia taloja suunnitellaan. Autopaikat voidaan keskittää 
myös aluekohtaisesti parkkitaloihin, jolloin vapautuu enemmän maata muuhun käyttöön. 
 
Uusille asuinalueille suunnitellaan ekologisia, joukkoliikennehakuisia ja uusiutuvan 
energian käyttöön perustuvia ratkaisuja. Edistetään ekologisesti ja taloudellisesti kestävää 
puurakentamista myös kerrostalorakentamisessa. 
 
 
4.3. Tammerkosken sillalla ja Tammelan stadionilla 
Tampereen mainetta aktiivisena tapahtumakaupunkina vahvistetaan tuottamalla, 
hankkimalla ja tukemalla tapahtumia eri vuodenajoille yhteistyössä paikallisten toimijoiden 
kanssa. 
 
Kaupunkikuvaa parannetaan ja kohennetaan hyödyntämällä Tammerkoskea ja sen rantoja 
sekä huolehtimalla tapahtumien ja oleskelualueiden siisteydestä ja 
ympäristöystävällisyydestä. Puistot ovat kaikkien kaupunkilaisten yhteinen olohuone. 
Tammerkosken valaistus kunnostetaan.  
 
Ratinan stadionia ja sen lähiympäristöä kehitetään tapahtumalähtöisesti ja Hakametsän 
aluetta toisena monilajisena urheilukeskuksena, messu- ja urheilukeskuksen (TESC) 
lisäksi. Valtuustokauden aikana luodaan suunnitelmat noin 6000-paikkaiselle modernille 
stadionille Tammelaan. 
 
Kulttuuritapahtumien järjestämistä kannustetaan, ilmaiset tapahtumat ovat erityisen 
tärkeitä. Tampere-talon kansainvälisten kongressien sekä Tampereen tapahtumatoimiston 
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sekä pienten ja omaehtoisten tapahtumien roolia vahvistetaan. Tampere-talon ja 
yliopistojen yhteistyö muun muassa tiedekonferenssien järjestämiseksi on tärkeää. Järvi- 
ja talvimatkailun, elämys- sekä ylipäätään vapaa-ajan matkailun kohdistumista Tampereen 
seudulle on lisättävä. Matkailumarkkinointia tehostetaan. Matkailuun liittyviä 
joukkoliikenneratkaisuja kehitetään. 
 
 
4.4. Keskustahanke etenee maan päällä, alla ja rannalla 
Keskustan kehittämishanke toteuttaa ehyttä ja tiivistä kaupunkirakennetta sekä elävää 
keskustaa. Luodaan maankäytön, liikenteen ja palvelujen kokonaisuus, viihtyisä ja 
elinvoimainen keskusta sekä pohja pitkäjänteiselle kehittämiselle. Keskustan vetovoima on 
oleellinen osa koko kaupungin kiinnostavuutta.  
 
Kävelykeskustaa laajennetaan. Hämeenkatu Tammerkosken ja rautatieaseman välisellä 
alueella muutetaan joukko- ja kevyen liikenteen kaduksi vuonna 2014. Valtuustokauden 
loppupuolella arvioidaan muutoksen vaikutuksia keskustan kehitykselle ja liikenteen 
sujuvuudelle. 
 
Tehdään maanalaisen maan käyttösuunnitelma. Keskustassa pysäköintiä ohjataan maan 
alle ja pysäköintilaitoksiin. Tammerkosken ja Hämeenpuiston välisen maanalaisen 
pysäköinnin eli Kunkun parkin asemakaava laaditaan vuoden 2013 aikana.  
 
Keskustan kehittämistä tehdään yhteistyössä muun muassa keskustan yrittäjiä ja 
kiinteistönomistajia edustavan Tampere tunnetuksi ry:n kanssa. 
 
Keskustan kehittämisohjelmaan sisältyviä uudisrakentamisalueita suunnitellaan ja niiden 
toteutusta valmistellaan. Eteläpuistosta ja sen lähialueista järjestetään kansainvälinen 
ideakilpailu 2013. Rautatieaseman kokonaisuuteen kytkeytyvästä Tullin alueesta laaditaan 
yleissuunnitelma. Radan päälle suunnitellun Kansi- ja keskusareenahankkeen toteutus 
käynnistetään kaupungin ulkopuolisen rahoituksen varmistuttua. 
 
Tammelan yleissuunnitelmaan perustuvia täydennysrakentamishankkeita saatetaan 
käyntiin. Samoin Amurin alueen täydennysrakentamishanke käynnistetään. 
 
Tampereen arkkitehtuuriohjelma päivitetään, ja arkkitehtikilpailuja järjestetään keskeisillä 
alueilla ja kohteissa. Arkkitehtuurin laatuun kiinnitetään enemmän huomiota, jotta 
kaupunkikuvasta saataisiin kunnianhimoisempaa. Kaupunkikuvatoimikunta keskittyy 
käsittelemään kaupunkikuvan kannalta merkittävimpiä rakentamiskohteita.  
 
4.5. Yhteydet maailmalle parempaan kuntoon 
Lentoyhteyksien kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tampere-Pirkkalan 
lentoaseman kakkosterminaalin saneerausta kiirehditään. Joukkoliikenneyhteydet kentälle 
on myös saatava paremmiksi. 
 
Raideyhteydet Helsinkiin ja Pietariin ovat keskeisiä kehittämiskohteita Tampereen 
edunvalvonnassa. Pyritään myötävaikuttamaan kolmannen raiteen saamiseksi 
Tampereelta etelään. Riihimäen kolmioraiteella mahdollistetaan junayhteys Tampereelta 
Pietariin.  
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Valtatiet 9 ja 12 tulee priorisoida korkealle muun muassa valtion laatiessa seuraavaa 
liikennepoliittista selontekoa. 
 
Rantaväylän tunnelin suunnitteluvaihe päättyy syksyllä 2013, jolloin valmistuu lopullinen 
toteutussuunnitelma ja kustannusarvio. Tässä vaiheessa valtuustossa arvioidaan 
uudelleen hankkeen toteuttamisedellytykset ja aikataulu.  
 
4.6. Joukkoliikenteen nousua vauhditetaan 
Joukkoliikenteestä tehdään kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöautoilulle, mikä edellyttää 
nykyistä merkittävämpiä panostuksia joukkoliikenteeseen. Tavoitteeksi otetaan joukko- ja 
kevyen liikenteen kulkutapaosuuden nostaminen viidellä prosenttiyksiköllä. Otetaan 
käyttöön vähäpäästöisempää ajokalustoa. 
 
Liikennejärjestelmän kehittämisessä suositaan kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. 
Pyöräilyn liityntäpysäköintiä joukkoliikennereittien varrella parannetaan ja 
pyöräpysäköintipaikkoja lisätään. Toteutetaan pyöräilyn seudulliset laatukäytävät.  
 
Bussien laatukäytäviä rakennetaan lisää, seudullista poikittaisliikennettä kehitetään ja 
joukkoliikenteen liikennevaloetuuksia kiirehditään.  
 
Katuraitiotien yleissuunnitelman ja kustannusarvion valmistuttua keväällä 2014 tehdään 
päätös hankkeen toteuttamisesta ja aikataulusta. Tavoitteena on ratikan rakentaminen. 
 
ITS-Factory (älyliikenteen kehitys- ja testiympäristö) antaa hyvän pohjan Tampereen 
kehittymiselle älykkään ja kestävän liikenteen johtavaksi toteuttajaksi. Kaupunki toimii 
aktiivisesti yhteistyössä alan yritysten, korkeakoulujen ja valtion viranomaisten kanssa 
hyödyntäen myös rahoitustahoja, kuten EU ja TEKES. Keskeisenä tavoitteena on 
synnyttää alalle uusiin innovaatioihin perustuvia työpaikkoja. 
 
4.7. Puhdasta ympäristöä, ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta vaalitaan 
Maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutuksessa otetaan läpäisevinä teemoina 
huomioon energiatehokkuuden parantaminen, jätteen määrän minimointi, luonnon 
monimuotoisuuden vaaliminen ja suojelu sekä sosiaalisesti kestävä elämäntapa. 
Suojelualueiden määrää lisätään tavoitteena olla suurten kaupunkien johtava 
luonnonsuojelukaupunki. 
 
Toteutetaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja leikataan ilmastoa lämmittäviä päästöjä 
määrätietoisesti. Jatketaan melu- ja valosaasteiden vähentämistä. 
 
Puhdas luonto ja kestävä elämäntapa ovat kaupungillemme tärkeitä kilpailukykytekijöitä. 
Energiantuotannossa painotetaan uusiutuvaa energiaa. Yhdyskuntarakenteen 
kehittämisessä ja investoinneissa otetaan huomioon hiilijalanjälki. Otetaan käyttöön 
vaiheittain hiilijalanjälkimittaristo kaupungin rakennuksiin energian ja materiaalin 
kulutuksen alentamiseksi. Kaupungin omistamia rakennuksia remontoidessa parannetaan 
samalla niiden energiatehokkuutta.   
 
Palveluissa oman tuotannon ja alihankinnan ympäristökriteerit määritetään ja otetaan 
käyttöön palvelusopimuksissa ja tilauksissa.   
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Valtuustokauden aikana päätetään seudullisen kokonaisselvityksen pohjalta, miten 
vesihuolto Tampereella ja naapurikunnissa järjestetään. 
 
5. Uudistuva toimintamalli ja organisaatio  
  
5.1. Kaupungin toimintoja pohditaan kriittisesti  
Valtuustokauden tavoitteena on kaupungin hallinnon tehokkuuden ja vaikuttavuuden 
parantaminen, mahdollisten päällekkäisyyksien purkaminen, organisaation läpinäkyvyyden 
lisääminen sekä hallintoon kuluvan työajan vähentäminen erityisesti operatiivisessa 
työssä. Kaupungin toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja tavoitteita pohditaan kriittisesti. 
 
Tilaaja-tuottaja -mallia arvioidaan kattavalla selvityksellä valtuustokauden puolivälissä. 
Selvitetään mallin vaikutukset kaupungin talouteen, palvelujen laatuun ja niiden 
saatavuuteen sekä kartoitetaan eri toimijoiden kokemuksia omista toiminta- ja 
vaikutusmahdollisuuksistaan. Kaupungin oman palvelutuotannon vertaisarviointia tehdään 
yhdessä henkilöstön kanssa. Selvityksen jälkeen tehdään päätökset kaupungin 
toimintamallin tulevaisuudesta ja kehittämisestä mukaan lukien osaamisen kehittäminen.  
  
5.2. Paikalliset toimijat mukaan kilpailuun 
Oman tuotannon ja paikallisten toimijoiden mahdollisuus osallistua palveluiden 
kilpailutuksiin turvataan. Palveluiden hankintakriteerejä uudistetaan siten, että eettiset, 
ekologiset, aluetaloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat sekä vaikuttavuus otetaan 
paremmin huomioon. Käyttäjänäkökulmaa ja laadunvalvontaa korostetaan hankinnoissa. 
Palvelujen käyttäjien vaikuttamismahdollisuuksia palvelujen sisältöihin lisätään palveluiden 
tuottamistavasta riippumatta.  
Valtuustokauden alussa laaditaan hyvinvointisuuunnitelma, jossa linjataan mitä palveluita 
kaupunki tuottaa itse ja mitä palveluita voidaan hankkia kolmannen sektorin toimijoilta tai 
yrityksiltä.  Monituottajamallin vahvuutena on toimijaverkostossa oleva osaaminen. 
Yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta edistetään ja hyödynnetään 
muun muassa vertaiskehittämisessä. Omaa palvelutuotantoa kehitetään aktiivisesti 
yhdessä henkilöstön kanssa, ja oman tuotannon johtamista kehitetään kokonaisvaltaisesti. 
  
5.3. Läpinäkyvyyttä kaupungilla ja yrityksissä 
Tampereen kaupunkia ja kaupunkikonsernia johdetaan hyvän johtamis- ja hallintotavan 
mukaisesti.  
Palvelujen laatua ja kustannuksia arvioidaan sekä oman että ulkopuolisen 
palvelutuotannon osalta ja laadunvalvontaa kehitetään edelleen. Kaupunki 
edellyttää läpinäkyvyyttä oman toimintansa lisäksi myös yhteistyökumppaneiltaan ja 
tahoilta, joiden kanssa se tekee hankinta- ja palvelusopimuksia. Kaupungin 
sopimusohjausta ja -seurantaa tehostetaan ja yhteistyötä palveluntuottajien kanssa 
lisätään. Harmaan talouden torjumiseksi kaupunki tehostaa omia toimenpiteitään 
tilaajavastuulain mukaisesti. 
  
5.4. Esimiestyö vahvistuu ja henkilöstö kehittää omaa työtään  
Työhyvinvointiin satsataan voimakkaasti tavoitteena muun muassa sairauspoissaolojen 
vähentäminen. Työ mitoitetaan työssä jaksamista ajatellen. Kaupungin henkilöstön 
mahdollisuuksia osallistua oman työnsä ja toimialansa kehittämiseen parannetaan. 
Osaamista kehitetään ja tarvittaessa hyödynnetään osaamiskartoituksia. Henkilöstön 
urapolkujen kehittäminen ja työnkierto edistävät moniosaamista, työssä viihtymistä ja 
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etenemistä uralla. Lisäksi satsataan esimiestyön kehittämiseen. Kaupungilla on 
nollatoleranssi työpaikkakiusaamiseen. 
 
Toimivat ja tehokkaat tietojärjestelmät helpottavat työskentelyä, tietojärjestelmähankkeissa 
ei lukkiuduta vain yhden toimittajan ratkaisuihin. Ohjelmistojen käytettävyyteen ja 
yhteentoimivuuteen kiinnitetään erityistä huomiota ja terveydenhuollon tietojärjestelmien 
ongelmiin puututaan. 
  
5.5. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisääntyvät 
Tampereen kaupunginvaltuuston roolia päätöksenteossa vahvistetaan.   
  
Kaupungin tavoitteena on Tampereen mallin kanssa yhteensopiva suora pormestarivaali 
siten, että tämän mahdollistava lakimuutos saataisiin voimaan ennen vuoden 2016 
kunnallisvaaleja. 
  
Tampereella toteutetaan alueellisia osallistuvan budjetoinnin kokeiluja ja lisätään 
alueellisen vaikuttamisen kanavia. Alvari-toimintaa laajennetaan ja vaikuttavuutta 
parannetaan. Aluelautakuntamallia kokeillaan erikseen valittavassa kaupunginosassa. 
Kehitetään asukasiltoja ja muita vuorovaikutuskanavia. Aloitetaan säännölliset, 
kuntalaisille tarkoitetut kaupungin johdon asukastapaamiset verkossa.  
 
Suoraa demokratiaa vahvistetaan kehittämällä verkko-osallistumista ja 
käyttäjädemokratiaa. 
 
Kokeillaan myös yhteistuotantoa eli palvelunkäyttäjän osallisuutta palvelun tuottamisessa 
erikseen sovittavassa palvelukokonaisuudessa ja arvioidaan siitä saatavat kokemukset.  
 
5.6. Visualisointia, avointa dataa ja sähköistä asiointia lisätään  
Kaupungin päätöksentekoaineistoa, kuten kaavoja tai katusuunnitelmia, visualisoidaan 
aiempaa enemmän, ja tiedon saatavuutta ja ymmärrettävyyttä parannetaan tavoitteena 
kaupungin päätöksenteon helppo ja ajantasainen seuraaminen. 
  
Kartoitetaan, mitä tietovarantoja kaupungin eri yksiköissä on, ja luodaan tiekartta tiedon 
muuntamiseksi avoimeksi dataksi kuntalaisten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen käyttöön.  
  
Kaupungin ohjelmistoissa on käytettävä mahdollisimman paljon avoimia ja dokumentoituja 
rajapintoja tai avoimeen lähdekoodiin perustuvia ratkaisuja. 
  
Kuntalaisten sähköisen asioinnin mahdollisuuksia lisätään kaikissa keskeisissä 
palveluissa. Nettisivustojen rinnalla kehitetään mobiilipalveluja. Hyvinvointiteknologiaa 
hyödyntämällä kehitetään palveluiden laatua, oikea-aikaisuutta, turvallisuutta ja 
tehokkuutta. Tavoitteena on palvelujen käyttäjäystävällisyys. 
 
5.7. Yhdessä enemmän 
Tampereen kaupunkiseudun hallintoa kehitetään tavoitteena demokratian ja 
vaikuttavuuden lisääminen. Kaupunkiseudulla tehdään kuntarakenne- ja elinvoimaselvitys 
yhdessä kaikkien seudun kuntien kanssa. Tavoitteena on turvata alueen vetovoimaisuus, 
toimivat ja laadukkaat palvelut sekä eheä kuntarakenne.  
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Tampere on Suomen kakkoskeskus, jolla on keskeinen ja vastuullinen rooli 
maakunnallisena ja valtakunnallisena kulttuurin, palveluiden, liikenteen, asutuksen ja 
vetovoiman keskuksena. Joillakin aloilla Tampereen seutu on myös merkittävä 
maailmanluokan keskus. Tampereen vahvuus on olla samaan aikaan sopivan kokoinen 
sujuvan arjen näkökulmasta ja kuitenkin mahdollisuuksiltaan riittävän suuri kansainvälinen 
kaupunki. 
 
”Tehrään tästä ny numeroo” ja rakennetaan Tampereesta entistä vahvempi tyytyväisten 
ihmisten vetovoimainen kaupunki. Tehdään se yhdessä tamperelaisten, pirkanmaalaisten, 
valtiovallan ja kansainvälisten kumppanien kanssa.  Avataan ovet yhä parempaa 
kaupunkia kehittävälle yhteistyölle. Yhdessä olemme enemmän. 
 
 
 
KATSE 
 
- tulevaisuuteen 
- talouteen, työpaikkoihin ja elinvoimaan 
- sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen 
- lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä perheiden hyvinvointiin 
- hyvään ja aktiiviseen ikääntymiseen 
- osallisuuteen ja avoimeen päätöksentekokulttuuriin 
- kokonaisvaltaiseen kaupunkikehitykseen 
 
 
 
 
Pormestariohjelma antaa suuntaviivat valtuustokauden painotuksille, joita 
toteutetaan talouden sallimissa rajoissa. Ohjelman tavoitteet konkretisoidaan 
mitattavissa olevaan muotoon kaupunkistrategiassa, jonka toteutumista seurataan 
vuosittain. Ohjelman toteutuksessa otetaan huomioon talouden reunaehdot, 
muuttuvat tarpeet ja matkan varrella syntyvät uudet ajatukset. Mikäli olosuhteet 
muuttuvat merkittävästi, valtuustokauden puolivälissä arvioidaan, onko 
pormestariohjelmaan tarpeen tehdä muutoksia. 
 


