LUOVA UHO – TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN
ELINKEINO-OHJELMA (TIIVISTELMÄ)
Tampereen kaupunkiseutu tarvitsee luovaa uhoa: rohkeutta yhdistää perinteiset
vahvuudet ja uudet kehitysmahdollisuudet, jotta kasvu voi jatkua menestyksekkäästi.
Siksi elinkeino-ohjelmaan valitut painoalat nojaavat kaupunkiseudun pitkäjänteisesti
kehitettyihin vahvuuksiin ja uudistavat niitä.
Elinkeino-ohjelman painoalat
1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti
uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin ja nouseviin teknologioihin.
2. Älykkään kaupungin ratkaisut. Kaupunkiseudun kasvu haastaa luomaan ratkaisuja, joilla
kyetään pitämään seudullinen arki sujuvana ja toimivana. Se mahdollistaa uudenlaisten
teknologioiden ja liiketoimintamallien kehittämisen.
3. Terveys ja hyvinvointi. Alan murros on Tampereen kaupunkiseudulle kehityksen ja
kasvun paikka. Uudet ratkaisut perustuvat kykyyn yhdistää asiakasarvoa tuottavat palvelut
ICT:n, terveys-, bio- ja geeniteknologian tuomiin mahdollisuuksiin; siten parannetaan
kansalaisten elämänlaatua ja tuotetaan uutta liiketoimintaa.
4. Tapahtuma-, kävijä- ja elämystalous. Tampereen kaupunkiseudun hyvä saavutettavuus,
vahvat vetovoimakohteet ja onnistunut markkinointi ovat tapahtuma- ja elämystalouden
kehityksen perusta. Alueen tulee pystyä houkuttelemaan matkailijoita, ja sen tulee olla
viihtyisä ja elämyksellinen myös asukkailleen.
Toimenpidekokonaisuudet
Julkisilla resursseilla ei voi muuttaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoelämän kehityksen
suuntaa, mutta oikein mitoitetuilla toimenpidekokonaisuuksilla kehitystä voidaan kiihdyttää ja
ohjata. Elinkeino-ohjelma määrittelee 12 kokonaisuutta, jotka tuottavat näkemyksellistä
käytännön yhteistyötä koko kaupunkiseudun hyväksi. Digitalisaatio ja kansainvälistyminen
ovat oleellinen osa kaikkia kokonaisuuksia.
Toimenpidekokonaisuudet ovat investointien hankinta, osaajien hankinta, yrityspalveluiden
kehittäminen, innovaatioalustat ja startup-ekosysteemi, kasvua ja kansainvälistymistä tukeva
ekosysteemi, korkeakoulutus ja tutkimus, ammatillinen toisen asteen koulutus, innovatiiviset
julkiset hankinnat, yhdyskuntasuunnittelun ja elinkeinopolitiikan yhteyden vahvistaminen,
palvelujen vienti ja digitalisaatio, markkinointiviestinnän ja kehittämistyön integraatio sekä
lentoliikenteen kehittämisohjelma.
Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka
Globaalissa toimintaympäristössä aluetalouden kehittymistä tai edes kehittämistä ei voi
suunnitella kovin pitkälle, sillä toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Toiminnan tulee olla
linjakasta ja johdonmukaista, mikä edellyttää kokonaisvaltaista elinkeinopolitiikkaa: Tarvitaan
yleistä elinkeinopolitiikkaa, joka on luonteeltaan verrattain hitaasti muuttuvaa ja kohdistuu
esimerkiksi isoihin infrastruktuuri- ja maankäyttöratkaisuihin. Tarvitaan myös kohdennettua
elinkeinopolitiikkaa, jossa kyse on ennen kaikkea vahvuuksien eli elinkeino-ohjelman
painoalojen vahvistamisesta. Kokeilevan elinkeinopolitiikan tulee olla luonteeltaan muita
riskipitoisempaa. Kehittämistyöhön nostetaan täysin uusia toimijoita ja vaihtoehtoisia
toimintamalleja.
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Kehittämisen suuntaviivat
Kehittämisen suuntaviivoja on arvioitava jatkuvassa ja säännöllisessä yhteistyössä yritysten,
järjestöjen, kuntien, rahoittajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi yksittäiset
kehityshankkeet ja -toimenpiteet on suunniteltava todellisten, tunnistettujen tarpeiden ja
yhteisen tulevaisuuskuvan pohjalta. Niukat resurssit on suunnattava oikein.
Tampereen kaupunkiseudun elinkeinojen ja aluekehittämisen kenttä on muutoksessa
muun muassa maakuntauudistuksen takia, mutta näissä poikkeuksellisissakin oloissa on
syytä korostaa kehittämistyön pitkäjänteisyyttä ja strategisuutta. Kaupunkiseudun elinkeinoja kehitysyhtiöllä on hyvät mahdollisuudet sovittautua uuteen tilanteeseen, jossa se voi tuottaa
palveluja kuntien lisäksi myös maakuntahallinnolle.

Anna palautetta

ja lataa Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma osoitteesta
www.tredea.fi/lomakkeet/elinkeino-ohjelma

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma laadinnasta vastasivat Tredea Oy,
Pirkanmaan liitto, FinnMedi ja Tampereen yliopiston alueellisen kehittämisen tutkimusryhmän
(Sente) tutkijat. Kiitämme kaikkia yhteistyöhön osallistuneita!
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