
Tampereen piraattien 
kuntavaaliohjelma 2021 
Demokratia ja hallinto 
Helpotetaan ja laajennetaan kuntalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia 
 

- Alennetaan kuntalaisaloitteeseen vaadittava allekirjoitusten määrä 1 % 
äänioikeutetuista ja kunnalliseen kansanäänestykseen 2 % äänioikeutetuista. 

 
- Otetaan käyttöön kuntalaiskysymys. Kuntalaiskysymyksen avulla kuntalaisille tulee 

oikeus saada vastaus haluamaansa tiedusteluun kunnanhallitukselta tai muulta 
vastuulliselta toimielimeltä. 

 
- Edistetään ja kehitetään kaupunginosakohtaisia vaikuttamisen keinoja kuten 

alueverkostoja ja asukaskokouksia. 
 

- Jatketaan ja laajennetaan osallistuvan budjetoinnin kokeiluja ja pyritään siihen, että 
se otetaan pysyväksi osaksi kaupungin toimintaa. 

 
Kiinnitetään huomiota kielenhuoltoon niin, että kaupungin verkkopalvelut, asiakirjat, 
tiedotteet ja muut tekstit ovat selkokielisiä ja saavutettavia. Saavutettavuus tarkoittaa usein 
sitä, että tekstien on oltava koneluettavassa muodossa. 

Tieto ja tietojärjestelmät 
Parannetaan tiedon saatavuutta. 
 

- Kaiken julkisesti tuotetun tiedon on oltava avointa niin, että se parhaiten edistää 
kuntalaisten tiedonsaantia ja luo liiketoimintamahdollisuuksia. 

 
- Kaupungin ja sen toimijoiden tulee viestiä niitä reittejä pitkin, joilla kaupunkilaiset 

parhaiten tavoitetaan. Ensisijaisiksi tai ainoiksi viestintäväyliksi eivät kuitenkaan saa 
muodostua kaupalliset (sosiaalisen median) palvelut. 

 
Pidetään kuitenkin huoli yksityisyydensuojasta. 
 

- Kaupungin ja sen toimijoiden tulee kerätä kaupunkilaisista ja palveluiden käyttäjistä 
vain välttämätöntä tietoa ja säilyttää tiedot asianmukaisesti. 

 
- Kaupungin tai sen toimijoiden ei tule ottaa käyttöön mitään automaattiseen kasvojen 

tunnistukseen perustuvia teknologioita tai palveluita. 
 
Tehdään järkeviä päätöksiä. 
 



- Tampereen kaupungin tai sen julkisten palveluiden päätöksenteossa ei oteta 
käyttöön sellaisia, esimerkiksi tekoälyyn perustuvia, järjestelmiä, joiden tekemien 
päätösten perusteita ei voida avata ja pyynnöstä esittää ymmärrettävästi ja 
hyväksyttävästi. 

 
- Tietojärjestelmähankinnoissa vältetään riippuvuutta yhdestä toimijasta. Kun 

mahdollista ja mielekästä, hankinnat pilkotaan osiin ja suositaan avoimen 
lähdekoodin ratkaisuja. Julkisella rahalla tehdyt tietojärjestelmät julkaistaan avoimella 
lisenssillä. Vaatimusmäärittelyjen on oltava myös julkisia. 

 
- Kaupungin tietotekniikka-asiat tuodaan myös suoraan poliittisen keskustelun piiriin. 

Perustetaan Helsingin IT-jaoston kaltainen elin, johon kootaan asiantuntijapaneeli 
esimerkiksi yliopistojen ja pk-yritysten edustajista arvioimaan hankintoja ja 
järjestelmiä. 

Kaupunkikehitys ja liikenne 
Tampere eroon fossiiliriippuvuudesta. 
 

- Selvitetään ennakkoluulottomasti pienydinvoiman, maalämmön ja geotermisen 
energian mahdollisuuksia sähkön ja lämmön tuotannossa fossiilivapaasti. 

 
- Tuetaan aurinkoenergian laajempaa käyttöönottoa erityisesti uudisrakentamisessa, 

mutta myös korjausrakentamisen ja peruskorjausten yhteydessä. 
 
Panostetaan sujuvaan joukkoliikenteeseen nopeilla yhteyksillä ja tiheillä vuoroväleillä. 

 
- Toteutetaan ratikan kakkosvaihe suunnitellusti. Aloitetaan laajennuksen toteutus 

Härmälän ja Pirkkalan suuntaan. 
 

- Nopeutetaan lähijunaliikenteen käynnistämistä. Alkuvaiheessa seisakkeet voivat olla 
yksinkertaisiakin, kunhan olemassa olevia ratoja päästään nopeasti hyödyntämään. 
 

- Keskustaa ja Hämeenkatua kehitetään edelleen joukkoliikenne- ja 
kävelypainotteisena. 

 
- Joukkoliikenteen tehokkaampaan käyttöön rohkaistaan kannustamalla työnantajia 

tarjoamaan työsuhdelippuja. 
 

- Käynnistetään projekti maksuttoman joukkoliikenteen kokeilemiseksi Tampereella. 
 

- Tampereella ei kuitenkaan tule ottaa käyttöön autojen liikkeiden automaattiseen 
seurantaan perustuvia ruuhkamaksuja tai muita järjestelmiä. Tällainen ihmisten 
liikkumisen seuranta olisi vakava yksityisyyden loukkaus. 

 
Tehdään Tampereesta Suomen paras kaupunki pyöräilijöille. 
 

- Kehitetään laadukas, turvallinen ja hyvin opastettu pyörätieverkosto. 



 
- Rakennetaan kaupunginosien välillä parempaa poikittaisverkostoa, esimerkiksi 

Hervanta–Pirkkala-välille. 
 
Rakennetaan tiivistä ja ekologista kaupunkia. 
 

- Tiivistetään kaupunkirakennetta täydennysrakentamisella ja tarvittaessa myös 
korkeaa rakentamista hyödyntäen. 

 
- Varmistetaan, että kaupungin keskusta on jatkossakin houkuttelevampi kuin 

kaupunkirakenteen ulkopuolella olevat ostoskeskukset. 
 

- Vapautetaan maanpäällistä tilaa höllentämällä parkkipaikkamääräyksiä, jolloin 
taloyhtiöt saavat itse päättää, kuinka paljon parkkitilaa ne tarvitsevat. 

 
- Vältetään uusien pussinperä-kaupunginosien perustamista ja keskitytään 

kehittämään olemassa olevia kaupunginosia. 
 

- Säilytetään kaupunkitilan väleissä puistoja ja metsäsaarekkeita. 
 

- Käytetään kaupunkisuunnittelussa yhä enemmän urbaania vihreyttä ja edistetään 
kaupunkiviljelyä ja viherkattoja ja muunlaista kaupunkitilan ja viheralueen 
sulautumista yhteen. 
 

- Turvataan edullisten vuokra-asuntojen saatavuus, jotta asumisen kustannukset 
pysyvät kurissa. 

Palvelut 
Toteutetaan palveluiden tuottaminen ja hankinnat oikein: 
 

- Välttämättömät peruspalvelut tuotetaan julkisesti. 
 

- Kun palveluita kilpailutetaan, pelkkä hinta ei saa koskaan olla päällimmäinen 
ratkaisuperuste, vaan varmistetaan, että hyvät edellytykset laadukkaalle palvelulle 
säilyvät. Tämä edellyttää laajojen palvelusopimusten pilkkomista pienempiin osiin 
sekä vahvaa osto-osaamista kaupungilta. Hankintojen pilkkominen edesauttaa myös 
aidosti kilpailullisten markkinoiden syntymistä palvelutuotantoon sen sijaan, että 
kilpailutus olisi kiertoilmaus yksityiselle monopolille tai oligopolille. 

 
- Huomioidaan kaupungin hankinnoissa ekologisuus ja eettisyys oleellisina 

hankintaperusteina. 
 
Varmistetaan palveluiden saatavuus. 
 

- Kaupungin palveluista tiedottamista tulee kehittää, koska nykyisellään kaupungin 
asukkaat eivät usein edes tiedä, mitä palveluita on saatavilla. 
 



- Julkisten palveluiden tulee olla saavutettavissa ja käytettävissä myös ilman 
internet-yhteyttä tai erityisiä omia laitteita. 
 

- Tuotetaan lähellä kaupunkilaisia olevia, matalan kynnyksen palveluita. 
 
Soteuudistus siirtää sosiaali- ja terveyspalvelut maakuntien vastuulle. Siihen asti on 
kaupungin kuitenkin 
 

- Varmistettava, että kaikilla kaupunkilaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet saada hyvää 
ja kattavaa terveydenhoitoa. 
 

- Resurssoitava mielenterveys- ja päihdepalvelut sellaiselle tasolle, jolla kohtuuttomia 
jonoja ja odotusaikoja ei ilmene. 
 

- Varmistettava yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa, että lääkäripula 
mielenterveyspalveluissa ratkaistaan nopeasti, muun muassa antamalla lääkäreille 
parempi mahdollisuus keskittyä itse potilastyöhön ja siirtämällä esimies- ja 
hallintotehtäviä muille sote-alojen ammattilaisille. 
 

- Tarjottava nuorille maksutonta ehkäisyä sekä edelleen riittävää 
seksuaaliterveyskasvatusta. 
 

- Kehitettävä korvaushoitoa. Perustetaan itse tai varmistetaan, että maakunnan tasolla 
perustetaan valvottu pistotila sekä huumausaineiden testauspalvelu. 
 

- Korostettava ennaltaehkäisyä, joka sekä parantaa kuntalaisten terveyttä, että 
säästää kuluja pitkällä aikavälillä. Ennaltaehkäisevän hoidon kannalta on tärkeää, 
että terveyspalveluita käytetään usein ja laajasti. 

 
- Varmistettava, etteivät tietojärjestelmien ongelmat häiritse terveyspalveluita. 

Toimivilla tietojärjestelmillä voidaan esimerkiksi ohjata lääkäreiden työtä kotihoitoon 
esimerkiksi etäyhteyden avulla ja vähentää sairaankuljetusten tarvetta. 
 

- Huolehdittava paikallisista vaikutusmahdollisuuksista ja tasapuolisuuden 
toteutumisesta myös siirtymävaiheessa. 

 
Palautteen annon kaupungin palveluista tulee aina olla mahdollista helposti ja anonyymisti. 

Kasvatus ja koulutus 
Tehdään kouluista entistä avoimempia ja tasa-arvoisempia. 
 

- Kouluissa panostetaan kriittisen ajattelun taitoihin. Keskeisenä tavoitteena pidetään 
sitä, että nykyajan luku- ja kirjoitustaitoinen lapsi osaa arvioida kohtaamiensa 
mediasisältöjen luotettavuutta ja osallistuu itse rakentavalla tavalla sisältöjen 
tuottamiseen. 
 



- Kaikissa kouluissa huolehditaan sukupuolten tasa-arvosta ja käytetään erilaisia 
oppimistyylejä monipuolisesti. 

 
- Kaupunki suosii avoimilla lisensseillä julkaistuja oppimateriaaleja. 

 
- Tampere on aloitteellinen avointen oppimateriaalien tuottamisen tukemisessa, 

yhteistyössä esimerkiksi Opetushallituksen tai Kuntaliiton kanssa. 
 

- Kouluruuassa painotetaan myös laadukkaita kasvisruokia. 
 
Huomioidaan Tampereen yliopisto keskeisenä toimijana kaupungissamme. 
 

- Yhteistyön yliopiston kanssa tulee olla jatkuvaa ja monimuotoista, ja yliopiston 
tarjoamaa akateemista asiantuntijuutta tulee hyödyntää myös päätöksenteossa ja 
kaupunkisuunnittelussa entistä enemmän. 
 

- Opiskelijat muodostavat suuren, tärkeän osan kaupunkilaisista, ja heidät tulee 
jatkuvasti huomioida kaupungin kehittämisessä. 
 

- Tampereella opiskelevien kiinnittämiseen kaupunkiin ja tänne asumaan jäämiseen 
kannattaa panostaa. 

 
- Kaupunki omasta puolestaan edistää ja tukee yliopistodemokratian toteutumista 

yliopistossa. 
 
Maahanmuuttajille tarjotaan riittävästi laadukasta suomen kielen ja yhteiskuntataitojen 
koulutusta. Koulutuksen tuomat valmiudet ja toistuvat mielekkäät kohtaamiset kantaväestön 
kanssa auttavat parhaiten yhteiskuntaan integroitumisessa. 

Vapaa kaupunkikulttuuri 
Tampereella tulee olla riittävästi vapaata kaupunkitilaa, jotta mahdollistetaan hyvät 
edellytykset kaupungin asukkaiden vapaalle kulttuuritoiminnalle. Kaupunki tulee vastaan ja 
neuvoo sekä auttaa ruohonjuuritason tapahtumien ja omaehtoisen kulttuuritoiminnan 
järjestämisessä. 
 
Kaupungin toimijoiden tulee tukea vapaita, omaehtoisia kulttuuritiloja. Erityisesti nuoret 
kaupunkilaiset tarvitsevat matalan kynnyksen toimintaa ja toimintaedellytyksiä. 
 
Kaupungin ja sen toimijoiden omistamat tilat tulee avata mahdollisimman laajasti harraste-, 
kulttuuri- ym. käyttöä varten. Etenkin iltaisin ja viikonloppuisin on tyhjillään hyvin paljon tiloja, 
joita voitaisiin hyötykäyttää. 
 
Kirjastojen toimintaedellytyksiä vapaan tiedon ja tekemisen paikkoina vahvistetaan. 
 
Toteutetaan yhteistyössä valtion kanssa kokeilu, jossa kannabiksen käyttö ja hallussapito on 
sallittua Tampereen alueella. 


