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HYVINVOINTIYMPÄRISTÖ

ASENNE

TALOUS

Seudun 
houkuttelevin 
työpaikka-alue

TYÖ

Suunnitelmallinen 
ja tasapainoinen 

talous

Viihtyisä ja 
laadukas 

ympäristö

Asukaslähtöiset ja 
nykyaikaiset sote-
ja sivistyspalvelut 

Vahva ja 
rakentava
vaikuttaja



• Laadimme toiminnan perustaksi talous-
ja kasvuskenaarioita kunnan strategian 
toteuttamiseksi

• Pidämme talouden tasapainossa ja 
veroprosentit kohtuullisina, lähellä 
seudun keskiarvoa

• Teemme korjausvelka- ja 
investointisuunnitelman

• Toteutamme investoinnit oikea-aikaisesti

HYVINVOINTIYMPÄRISTÖ

ASENNE

• Huolehdimme kokonaisturvallisuudesta
• Huolehdimme monimuotoisesta 

asuntotuotannosta
• Jatkamme ja kehitämme suunnitelmallista 

maapolitiikkaa, 
jonka mukaan kunta kaavoittaa 
pääsääntöisesti omia maitaan

• Kehitämme joukkoliikennettä ja edistämme 
eri liikkumismuotoja

• Säilytämme luontoa ja vaalimme arvokkaita 
luontokohteita

• Tarjoamme turvalliset ja terveelliset 
toimitilat

• Huomioimme erilaisten yritysten tarpeet
• Kannamme vastuuta työllistymisestä
• Luomme erilaisia työmahdollisuuksia 

ja pyrimme parantamaan työllisyyttä
• Luomme kilpailukykyiset olosuhteet 

yritystoiminnalle
• Mahdollistamme monipuolisen 

elinkeinotoiminnan

TALOUS

TYÖ

• Edistämme hyvinvointia tarjoamalla 
ennaltaehkäiseviä sote-lähipalveluita ja 
tukitoimia

• Hyödynnämme Pirkkalan arvokasta 
muinaishistoriaa

• Kehitämme opetusta ja oppimisympäristöjä 
vastaamaan tulevaisuuden tarpeita

• Mahdollistamme monipuolisen 
liikuntatarjonnan eri ikäisille

• Tarjoamme perheen tarpeen mukaisen 
laadukkaan, monipuolisen ja kehittävän 
varhaiskasvatuksen

• Tuemme monimuotoista kulttuuritoimintaa

• Kehitämme ja tuotamme palveluita 
osallistamalla kuntalaisia

• Kokeilemme uusia toimintatapoja 
ennakkoluulottomasti ja rohkeasti

• Me kunnan poliittiset ryhmät toimimme 
rakentavasti yhdessä 

• Panostamme henkilöstön osaamiseen 
ja hyvinvointiin

• Reagoimme ketterästi
• Teemme tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan ja 

Tampereen kaupunkiseudun kanssa
• Toimimme kestävän kehityksen mukaisesti



• Huomioimme erilaisten yritysten tarpeet
• Kannamme vastuuta työllistymisestä
• Luomme erilaisia työmahdollisuuksia ja 

pyrimme parantamaan työllisyyttä
• Luomme kilpailukykyiset olosuhteet 

yritystoiminnalle
• Mahdollistamme monipuolisen 

elinkeinotoiminnan

TYÖ
Seudun houkuttelevin työpaikka-alue



• Laadimme toiminnan perustaksi talous-
ja kasvuskenaarioita kunnan strategian 
toteuttamiseksi

• Pidämme talouden tasapainossa ja 
veroprosentit kohtuullisina, lähellä 
seudun keskiarvoa

• Teemme korjausvelka- ja 
investointisuunnitelman

• Toteutamme investoinnit oikea-aikaisesti

TALOUS
Suunnitelmallinen ja tasapainoinen talous



YMPÄRISTÖ
Viihtyisä ja laadukas ympäristö

• Huolehdimme kokonaisturvallisuudesta
• Huolehdimme monimuotoisesta 

asuntotuotannosta
• Jatkamme ja kehitämme suunnitelmallista 

maapolitiikkaa, jonka mukaan kunta kaavoittaa 
pääsääntöisesti omia maitaan

• Kehitämme joukkoliikennettä ja edistämme 
eri liikkumismuotoja

• Säilytämme luontoa ja vaalimme arvokkaita 
luontokohteita

• Tarjoamme turvalliset ja terveelliset toimitilat

Kuva: Tampereen kaupunki/Sito Oy 



HYVINVOINTI
Asukaslähtöiset ja nykyaikaiset 

sote- ja sivistyspalvelut

• Edistämme hyvinvointia tarjoamalla ennalta-
ehkäiseviä sote-lähipalveluita ja tukitoimia

• Hyödynnämme Pirkkalan arvokasta 
muinaishistoriaa

• Kehitämme opetusta ja oppimisympäristöjä 
vastaamaan tulevaisuuden tarpeita

• Mahdollistamme monipuolisen 
liikuntatarjonnan eri ikäisille

• Tarjoamme perheen tarpeen mukaisen 
laadukkaan, monipuolisen ja kehittävän 
varhaiskasvatuksen

• Tuemme monimuotoista kulttuuritoimintaa



ASENNE
Vahva ja rakentava vaikuttaja

• Kehitämme ja tuotamme palveluita 
osallistamalla kuntalaisia

• Kokeilemme uusia toimintatapoja 
ennakkoluulottomasti ja rohkeasti

• Me kunnan poliittiset ryhmät toimimme 
rakentavasti yhdessä 

• Panostamme henkilöstön osaamiseen ja 
hyvinvointiin

• Reagoimme ketterästi
• Teemme tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan ja 

Tampereen kaupunkiseudun kanssa
• Toimimme kestävän kehityksen mukaisesti






