
Poliitikot esittävät järkeviä ajatuksia – vaalien alla. Riittääkö se? Vaalien 
jälkeen lupaukset ja äänestäjät unohdetaan. Olen toiminut johdonmu-
kaisesti ennen vaaleja ja niiden jälkeen. Mitä olen luvannut, sen mukai-
sesti olen toiminut. Linja pitää. Äänestäjäni ovat saaneet, mitä ovat tilan-
neet.

Mielestäni kauniit lupaukset ja puheet eivät riitä. On myös tehtävä nii-
den mukaisia päätöksiä. Uskallan ja osaan ajaa tärkeänä pitämiäni asioita 
ja tarvittaessa haastaa. En allekirjoittanut koalitiosopimusta, vaikka olisin 
taloudellisesti siitä hyötynyt. Linja piti.

On tehtävä yhteistyötä, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Mikäli hanke 
ei kestä julkista arviointia, se pitää kyseenalaistaa. Näin olen tehnyt val-
tuustossa.

Tampere on kahden valtuustokauden aikana muuttunut velattomasta 
miljardivelkaiseksi – suomenennätysvauhdilla.

Juhlat ovat ohitse. Edesvastuuton velkaantuminen loppuu. Joko nyt – 
investointikatolla – tai tulevaisuudessa äkkirysäyksellä.

Politiikassa on luovuttava sulle–mulle kaupankäynnistä. Hiilineutraali 
kaupunki 2030, tunnelin lisälouhinta, ratikan jatkaminen, Kunkun parkki, 
pohjaveden vaarantava Näsisaari, tavara-aseman siirto, järjestelyratapi-
han siirtäminen ovat esimerkkejä miljardiluokan täysin turhista ja vahin-
gollisista hankkeista. Olen välillä ainoana vastustanut näitä.

Tampereen pitää panostaa palveluihin, 
ei ideologisiin hyvinvointia vähentäviin hankkeisiin.

Miljardien veloista ei ole yhtään euroa käytetty tamperelaisten palve-
luihin. Päinvastoin, palveluista on säästetty. Tämän olen toistuvasti ky-
seenalaistanut. Säästöjen ja alibudjetoinnin vaikutukset ovat nähtävissä 
peruspalveluissa. Eniten kiireellistä apua tarvitsevien nuorten mielenter-
veyspalveluihin on jopa vuoden jono. Lastensuojelu, ikäihmisten- ja en-
naltaehkäisevät palvelut ovat rapautuneet.

Velkaantuminen loppuu tasapainottamalla talous investointikatolla ja 
priorisoimalla eli säästämällä myös ideologisista hankkeista ja investoin-
neista. Velkaantumisen lopettaminen edellyttää myös päätöksentekoon 
muutoksia. On päästävä eroon rakenteellisesta korruptiosta.

Tampereen velalla maksettuja hankkeita myydään mielikuvilla. Tampe-
reen malli on siirtynyt valtakunnantasolle, kun Suomi hyväksyi EU:n mil-
jardien elvytyspaketin. Edellisen valtuuston puheenjohtajan, nykyisen 
pääministeri Sanna Marinin aukaiseman tien päässä on suomalaisen hy-
vinvointivaltion alasajo.

Tähän on saatava muutos.
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2. INVESTOINNIT KURIIN
Erilaiset ideologiset hankkeet ovat kas-
vattaneet kaupungin velan jo yli 1 miljar-
diin, konsernivelan 2.3 miljardiin. Inves-
tointikatto ja priorisointi ovat vaihtoehtoja 
verojen ja maksujen korottamiselle.

3. PERUSPALVELUJA
Kaupungin on kannettava vastuu 
lakisääteisistä peruspalveluista. 
Lääkäriin on päästävä, saatava hoitoa, 
ikäihmisille palveluita, turvallinen koulu, 
tiet kuntoon, ilmainen viistoparkki, 
mahdollisuus yrittämiseen, työtä, 
kadut turvallisia kulkea...


