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Tampereen
tulevaisuuskyselyt
• Tampereen tulevaisuuskyselyt toteutettiin 15.3.–13.4.2021 välisenä
aikana. Kyselyiden tarkoituksena oli kerätä syötteitä Tampereen uuden
kaupunkistrategian valmisteluun.
• Kyselyt toteutettiin Zeffi-kyselytyökalulla.
• Kuntalaisille kohdennetun kyselyn vastauslinkki oli mun.tampere.fi -

sivustolla. Kyselyä markkinoitiin laajasti sosiaalisessa mediassa.
• Henkilöstölle lähetettiin sähköpostitse linkki kyselyyn. Kyselyyn pääsi

vastaamaan myös Tampereen kaupungin Tasku-intranetissä.
• Liikelaitoksille ja tytäryhtiöille sekä sidosryhmille ja järjestöille lähetettiin

kohdennettu sähköpostiviesti ja linkki kyselyyn. Linkkiä pyydettiin
jakamaan omassa organisaatiossa.
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Kyselyt ja vastausmäärät
•

Kuntalaiskysely, avoinna 15.3.–11.4.2021
o

Kyselyyn saatiin yhteensä 1971 vastausta
▪

•

Henkilöstökysely, avoinna 25.3.–13.4.2021
o

•

•

Kyselyyn saatiin 1672 vastausta.

Järjestökysely, avoinna 17.3.–31.3.2021
o

•

Suomenkieliseen kyselyyn saatiin 1881 vastausta ja englanninkieliseen kyselyyn 90 vastausta.

Kysely lähetettiin 458 järjestöedustajalle ja kyselyyn saatiin 212 vastausta.

Liikelaitokset ja tytäryhtiöt, avoinna 17.3.–31.3.2021
o

Kysely lähetettiin 56 liikelaitokselle ja tytäryhtiölle ja kyselyä pyydettiin jakamaan edelleen omassa organisaatiossa.

o

Kyselyyn saatiin 33 vastausta.

Sidosryhmäkysely, avoinna 17.3.–31.3.2021
o

Kysely lähetettiin 47 sidosryhmälle ja kyselyyn saatiin 37 vastausta.
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Kyselyt kuntalaisille
• Kuntalaiskysely toteutettiin sekä suomeksi että englanniksi.
Kyselyiden tulokset on raportoitu erikseen tässä osiossa.
• Kyselyt olivat avoinna 15.3.–11.4.2021.
• Kyselyihin oli mahdollista vastata mun.tampere.fi –verkkosivustolla

olleen linkin kautta.
• Kuntalaiskyselyihin saatiin yhteensä 1971 vastausta.
o Suomenkieliseen kyselyyn kertyi 1881 vastausta,

englanninkieliseen kyselyyn 90 vastausta.
• Kysely koostui vaihtoehtokysymyksistä ja avoimista kysymyksistä.
Vaihtoehtokysymyksissä tarjottiin myös mahdollisuutta lisätä oma
vastaus kysymykseen vastaamalla vaihtoehtoon ”jokin muu, mikä?”.
Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo
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Kuntalaiskysely

Taustatiedot
• 94,1 % kyselyyn vastanneista asui Tampereella. Suurin osa
vastaajista oli naisia ja eniten vastaajia oli 36–50-vuotiaissa.
Missä asut?
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Kuntalaiskysely

1. Millä kolmella sanalla kuvailisit Tamperetta?

▪

Kysymykseen annettiin 1629 vastausta.

▪

Vastauksissa Tamperetta kuvailtiin niin myönteiseen kuin kriittiseenkin

•

Kotoinen, muuntuva, remonttirikas

•

Pienisuuri, ketterä, keskeneräinen

•

Kehittyvä, kaunis, kärttyisä

sävyyn. Osassa vastauksista esitettiin sekä kehuja että kehitysehdotuksia.

•

Monipuolinen, persoonallinen, rakas

Suurin osa kuvailuista, miltei yhdeksän kymmenestä, oli sävyltään

•

Sopiva, eloisa, punatiili

myönteisiä.

•

Suuruudenhullu, vireä, ylioptimistinen

•

Kaunis, autoiluvastainen, reteä

•

Rohee, ystävällinen, tiilinen

•

Muutoksessa, tukossa, pysähtynyt

•

Sopiva, boheemi, ongelmainen

•

Teatteri, tekniikka, koski

Kaupunkikehityksen nykyistä suuntaa pidettiin kriittisissä kommenteissa

•

Historiallinen, rantalinjainen, ikävästi kasvava

epätoivottavana.

▪

Myönteiset kuvailut liittyivät yleisimmin kaupungin kotoisuuteen,
kauneuteen, luonnonläheisyyteen ja monipuolisuuteen sekä
kehittymiskykyyn.

▪

Kritiikkiä esitettiin kaupungin rakentamisesta ja kasvusta.
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2. Minkä arvosanan (4–10) antaisit Tampereelle seuraavista asioista?

1.

Tampere kotikaupunkina – 8,7/ 1645 vastausta

▪

Tampereen koettiin onnistuneen annetuissa
vaihtoehdoissa suhteellisen hyvin. Keskiarvoksi

2.

Tampereen maine ja mielikuva – 8,7/ 1628 vastausta

3.

Tampere matkailukaupunkina – 8,4/ 1625 vastausta

4.

Tampereen opiskelu- ja työllistymismahdollisuudet – 8,3/ 1625
vastausta

5.

Tampereen ilmapiiri – 8,1/ 1634 vastausta

6.

Tampereen turvallisuus – 7,8/ 1617 vastausta

7.

Tampereen kehityksen suunta – 7,8 /1627 vastausta

8.

Tampereen taloustilanne – 7,1/ 1594 vastausta

kysytyistä asioista muodostui 8,1.
▪

Tampereen arvioitiin onnistuneen parhaiten
kotikaupunkina ja samaan vastausten keskiarvoon ylsi
Tampereen maine ja mielikuva kaupungista.

▪

Tampereen taloustilanteen koettiin olevan hieman
muita osa-alueita heikompi.
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3. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä arjessa? Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
Palvelut ovat toimivat ja vastaavat tarpeitani

843

Kaupungissa liikkuminen on sujuvaa

677

Monipuolisia mahdollisuuksia harrastuksiin ja vapaa-aikaan

386

Laaja kulttuuritarjonta

392

Asuinalueeni on viihtyisä

681

Monipuoliset asumismahdollisuudet

138

Puistot ja virkistysalueet ovat lähellä

665

Koen oloni turvalliseksi

562

Kaupungissa on yhteisöllistä toimintaa

84

Ympäristöystävällisten valintojen tekeminen on helppoa

216

Voin hoitaa asioitani digitaalisesti

146

Jokin muu, mikä?

42
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3. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä arjessa? Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä. - Jokin muu, mikä?

”Että lomien ja vapaa-ajan viettoon ei tarvitse lähteä
muualle. Metsät, järvet ja Teisko!”

▪

Jokin muu, mikä? -vastausvaihtoehtoon annettiin yhteensä

40 vastausta.
▪

20% vastaajista koki tärkeäksi, että luonnon
monimuotoisuutta edistetään ja ympäristöstä huolehditaan.

”Monimuotoinen luonnonympäristö kaikkien
ulottuvilla.”

Erilaiset liikkumismahdollisuudet kaupungissa nimettiin
arjessa tärkeäksi, erityisesti mahdollisuus yksityisautoiluun

toistui vastauksissa. Asumiseen Tampereella toivottiin
monipuolisia vaihtoehtoja.
”Kaupungissa liikkuminen on sujuvaa: Panostaminen
toimivaan autoiluun.”
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Kuntalaiskysely

4. Mitkä arjen asiat toimivat mielestäsi Tampereella hyvin?

▪

Kysymykseen saatiin 1375 vastausta. Eniten kiitosta saaneet asiat olivat toisaalta kyselyssä myös teemoja, joihin toivottiin
parannuksia.

▪

Toimiviksi arjen asioiksi mainittiin vastauksissa yleisimmin liikenne ja liikkuminen, erityisesti joukkoliikenne ja pyöräily.

▪

Palvelut kuten terveydenhuolto, varhaiskasvatus, koulutus ja kirjastopalvelut saivat vastauksissa kiitosta. Palveluiden
saavutettavuus koettiin hyväksi erityisesti niiden läheisen sijainnin suhteen.

▪

Liikuntamahdollisuudet, kulttuuritarjonta ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet mainittiin monessa vastauksessa hyvin

toimiviksi. Luontoympäristö ja virkistysalueet, erityisesti puistoalueet tunnistettiin Tampereella hyvin toimiviksi.
▪

Myös kaupungin monipuolinen ravintolatarjonta, kaupalliset palvelut ja ympäristön turvallisuus mainittiin useissa vastauksissa.
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5. Mitkä arjen asiat vaativat Tampereella parantamista? 1/2

▪

Kysymykseen vastasi 1385 henkilöä.

▪

Päihdeongelma toistui vastauksissa huolenaiheeksi, johon toivottiin ratkaisuja Tampereella. Toive turvallisuuden edistämisestä
liittyi aineistossa erityisesti päihdeongelmaan, jonka koettiin aiheuttavan turvattomuudentunnetta keskusta-alueella. Turvallisuus
mainittiin vastauksissa myös vaarallisen liikennekäyttäytymisen yhteydessä.

▪

Ympäristöstä huolehtiminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen mainittiin useissa vastauksissa. Keskustan
kehittämistä kritisoitiin liian tiheän rakentamisen vuoksi. Vastauksissa kaivattiin keskusta-alueelle lisää viheralueita ja

luontomaisemaa.
▪

Asumiselta toivottiin monipuolisia mahdollisuuksia ja kohtuullista hintatasoa. Erityisiä huolenaiheita olivat tonttivuokrat,
asuinalueiden viihtyisyys ja alueiden eriarvoistuminen.

▪

Sosiaali- ja terveyspalveluihin, erityisesti mielenterveyspalveluihin ja hammashoitoon toivottiin parannuksia. Lasten ja nuorten
syrjäytymiseen ja ikäihmisten hoivaan toivottiin ratkaisuja. Varhaiskasvatukseen ja koulutukseen toivottiin lisää resursseja.
8.11.2021
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5. Mitkä arjen asiat vaativat Tampereella parantamista? 2/2

▪

Kulttuurin monipuolinen tarjonta koettiin tärkeäksi ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä, ja kulttuuritoimintaan kaivattiin lisää
resursseja.

▪

Liikkumisen mahdollisuuksia kritisoitiin monissa vastauksissa. Kävelyn ja pyöräilyn mahdollistavia väyliä toivottiin
kehitettävän. Joukkoliikenteen saavutettavuutta ja mutkattomuutta toivottiin, ja autoilun suhteen vastauksissa kaivattiin
edullisia pysäköintimahdollisuuksia ja sujuvia kulkureittejä keskusta-alueella. Toisaalta vastauksissa toistui myös toive, että
yksityisautoilua ei enää tuettaisi liikkumismuotona.

▪

Kaupunkitilan epäsiisteys aiheutti huolta vastaajissa. Roska-astioiden vähäisyys ja kokemus siitä, ettei jätehuolto toimi
toivotulla tavalla toistuvat vastauksissa. Katujen kunnossapitoa ja erityisesti talvikunnossapitoa esitettiin parannettavaksi.
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6. Mitä Tampereen lähitulevaisuuden kehittämisessä on erityisesti otettava huomioon?
Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen

562

Digitalisaatio ja teknologioiden kehittyminen

200

Ilmastonmuutos

474

Kuntatalouden tilanne

445

Työttömyys

373

Yritysten toimintaedellytykset

432

Koulutus ja osaaminen

391

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

302

Kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus

129

Päihde- ja mielenterveysongelmat

705

Syrjäytyminen

398

Jokin muu, mikä?

103
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Kuntalaiskysely

6. Mitä Tampereen lähitulevaisuuden kehittämisessä on erityisesti otettava huomioon? Valitse vaihtoehdoista
kolme tärkeintä. - Jokin muu, mikä?

”Yksityisautoilun erityisaseman purkaminen,
suuntaus kohti tehokkaampia ja terveellisempiä
liikkumismuotoja.”

▪

Jokin muu, mikä? –vaihtoehtoon annettiin 97 vastausta.

▪

Yhteensä 30 % vastaajista toivoi, että lähitulevaisuuden kehittämisessä
otettaisiin erityisesti huomioon luonnon monimuotoisuuden
säilyttäminen ja elinympäristön viihtyisyyttä edistettäisiin rakentamalla

”Viheralueet ym. vastaavat kaupunkilaisten
mielenterveyden edistäjänä ja säilyttäjänä, sekä
osana liikunnallista arkea iästä ja kunnosta
riippumatta.”

kestävästi siten, että viheralueita vaalitaan.

▪

Joka neljäs vastanneista mainitsi liikenteen erityiseksi lähitulevaisuuden
kehittämiskohteeksi. Vastauksissa toivottiin joukkoliikenteen, pyöräilyn ja
kävellen liikkumisen edistämistä. Toisaalta osa vastaajista toivoi
yksityisautoilun mahdollistamista myös tulevaisuudessa.

”Lapsiperheiden tukeminen, erityisesti niiden, joilla
on ongelmia talouden tai jaksamisen suhteen.”

▪

Lähitulevaisuuden kehittämisessä toivottiin otettavan huomioon sosiaalija terveyspalveluiden kehittäminen, asumisen erilaiset vaihtoehdot ja
kaupungin turvallisuus.
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7. Miten haluaisit, että Tamperetta kuvataan kymmenen vuoden päästä? Valitse vaihtoehdoista kolme tärkeintä.
Rento ja helppo

433

Monikulttuurinen ja kansainvälinen

216

Uudistumiskykyinen ja rohkea

405

Vetovoimainen ja elävä

757

Ekologinen ja kestävä

693

Hyvinvoiva ja turvallinen

1049

Keskusteleva ja mahdollistava

238

Ystävällinen ja yhteisöllinen

530

Jokin muu, mikä?

61
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7. Miten haluaisit, että Tamperetta kuvataan kymmenen vuoden päästä? Valitse vaihtoehdoista kolme
tärkeintä. - Jokin muu, mikä?

”Omaleimaisuutensa ja historiansa säilyttänyt,
siisti ja kaunis, elävä kulttuurikaupunki jossa
pääsee liikkumaan helposti kaikilla tavoilla,
myös henkilöautolla.”

▪

Kysymykseen annettiin 59 vastausta.

▪

Noin joka kolmas vastaajista toivoi Tampereella edistettävän
sosiaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti tai kulttuurisesti kestävää

kehitystä. Vastauksissa toivottiin, että Tampereella
”Peruskouluun satsaava. Silloin satsaamme
lapsiin. Kun lapset voivat hyvin, niin
yhteiskunta voi hyvin.”

edistettäisiin luonnon monimuotoisuuden säilymistä,

yhdenvertaisuutta, yritystoiminnan ja talouden kestävyyttä
sekä kulttuuritoiminnan vireyttä.

”Kaikenlaiset ihmiset huomioonottava (kaikki
eivät kykene kävelemään ja pyöräilemään).”

8.11.2021
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Taustatiedot
▪ Suurin osa vastaajista oli 26–35-vuotiaita ja 36–50-vuotiaita

tamperelaisia naisia ja miehiä.
Where do you live?
13 %

How old are you?

5%

less than 16
years old

0%
10 % 2 % 15 %

16-26 years old

82 %
26-35 years old
I live in Tampere
I live in Pirkanmaa

36-50 years old

36 %
37 %

I live somewhere else

What is your gender?
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51-65 years old

more than 65
years old
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48 %
42 %
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1. What are three words you would use to describe Tampere?

•

Cozy, calm and charming

•

Nature future confusion

•

Finland's Silicon Valley

•

Home, relaxed, beautiful

•

Growth, ambitious, expensive

•

Small town, green, modern

•

International, pleasant, human-sized

•

Dull, unsophisticated, old-fashioned

▪

Kysymykseen saatiin yhteensä 71 vastausta, joista noin 95 %
oli sävyltään myönteisiä.

▪

Vastauksissa Tamperetta kuvailtiin yleisimmin kansainväliseksi,

kotoisaksi, kauniiksi ja kasvavaksi.

8.11.2021
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What grade would you give Tampere, on a scale of 4 to 10, on the following things?

1.

The reputation and image in Tampere – 8,7/ 71 vastausta
▪

2.

Tampere as a hometown – 8,6/ 72 vastausta

3.

Safety and security in Tampere – 8,6/ 70 vastausta

4.

The mood in Tampere – 8,1/ 71 vastausta

5.

The direction of the developement of Tampere – 8,1 /70

asioissa, joita kysyttiin. Keskiarvoksi kysytyistä asioista
muodostui myös englanninkielisessä kyselyssä 8,1.
▪

The education and employment opporutunities in Tampere –
7,8/ 70 vastausta

7.

The economic situation in Tampere – 7,6/ 69 vastausta

8.

Tampere as a tourist destination – 7,6/ 71 vastausta

Tampereen arvioitiin onnistuneen parhaiten maineessa ja
mielikuvassa kaupungista.

vastausta

6.

Tampereen koettiin onnistuneen suhteellisen hyvin

▪

Tampereen taloustilanne ja Tampere matkailukohteena
arvioitiin hieman muita osa-alueita heikommiksi.

8.11.2021
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3. What things matter the most to you in everyday life? Select the three most important.
Services work and meet my needs

27

It is easy to move around in the city

33

There are diverse opporutunities for hobbies and leisure

22

There is a broad selection of cultural activities

15

My neighbourhood is a good place to live

31

There are many opporutunities for different kinds of habitation

4

Parks and other leisure areas are nearby

17

I feel safe

30

There is communal activity in the city

3

It is easy to make environmentally friendly choices

14

I can manage my affairs using online services

4

Other, specify?
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3. What things matter the most to you in everyday life? Select the three most important. - Other, specify?

“Urban forests, food forests, overnight camping,
public toilets, grill and outdoor cooking, and
more outdoor activities that don't demand
money.”

▪

Kysymykseen saatiin kahdeksan vastausta, joissa tärkeiksi arjen
asioiksi mainittiin työllistymismahdollisuudet, ulkoilualueiden ja
retkeilypaikkojen kehittäminen sekä liikennejärjestelyiden

edistäminen. Myös kestävän kehityksen integroiminen
“Sustainability inbuilt in the city strategy and
planning. Cities need to be resilient and at the
forefront of the fight against climate and
environmental crisis.”

kaupunkistrategiaan koettiin arjen tasolla tärkeäksi.

“I like the unique combination of nature (lakes
and Pyynikki, etc), modern city vibe and
cultural/industrial background. I love Tampere's
character.”

8.11.2021
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4. What everyday things you feel are in good order in Tampere?

“Less and less feels good. Tampere is feeling more
unsustainable everyday. Not enough circular
economy or zero-waste activities, recycling
ecosystem is a mystery, and material streams are
unsustainable.”

▪

Kysymykseen saatiin 63 vastausta.

▪

Noin 50 % vastaajista kehui liikkumista kaupungissa ja erityisesti
julkinen liikenne koettiin suuressa osassa vastauksia toimivaksi
Tampereella. Palvelut, turvallisuus, kulttuuritarjonta ja luonto
toistuivat vastauksissa arjessa toimiviksi asioiksi.

“Big grocery stores in good locations and also the
groceries are easy to order home. Nature is close
and the city center on most parts is beautiful
(especially near Pyynikki area). Important things are
mostly close (walking/cycling/scooter or a few bus
stops away).”

8.11.2021
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5. What everyday things you feel should be improved in Tampere?

“More job opportunities not IT-related - Access to
housing (the new flats are too expensive) - Not too
many high towers in Tampere, please - Improving the
connection between the airport and the center of
Tampere - More international flights from Tampere.”

▪

Kysymykseen saatiin 64 vastausta.

▪

Vastauksissa toivottiin, että työllistymismahdollisuuksia kansainvälisille

osaajille parannettaisiin ja maahanmuuttajien integroitumista
edistettäisiin. Julkista terveydenhuoltoa toivottiin kehitettävän.
▪

“More diverse in business. Too concentrated as a tech
hub and not enough non-tech business or services to
offer jobs that are non-tech. Also need more diversity
in people, services and languages. It is improving
compared to 10 years ago but still more improvement
is needed if the city wants to be more international
and attract more internationals.”

Keskusta-alueella turvattomuudentunnetta luovaan päihdeongelmaan
toivottiin ratkaisuja.

▪ Pyöräilymahdollisuudet kaupungissa voisivat vastaajien mukaan olla

paremmat. Keskustan rakennushankkeiden lisäksi ympäristö tulisi säilyttää
viihtyisänä luontoalueita vaalien. Julkista liikennettä toivottiin kehitettävän

nopeammaksi, ja esimerkiksi yhteyksiä lentokentälle parannettavan.

8.11.2021
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6. What should the development of Tampere especially focus on in the near future?
Select the three most important.
The aging of population and the increasing dependency ratio

10

Digitalisation and technological development

14

Climate change

22

The municipal economy

10

Unemployment

28

The environment for doing business

17

Education and know-how

11

Equality and equity

22

Internationalisation and multiculturalism

30

Substance abuse and mental health problems

20

Social exclusion

12

Other, specify?
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6. What should the development of Tampere especially focus on in the near future? Select the three most
important. - Other, specify?

“I have a proposal for a sustainable village pilot project
as I found out that a lof people are looking for a
minimalist lifestyle. Based on Vesilahti new projects on
tiny houses.”

▪

Kysymykseen saatiin kahdeksan vastausta, joissa toivottiin

lähitulevaisuuden kehittämiseltä erityisesti liikenneratkaisujen
kehittämistä nopeammiksi ja yksityisautoilun vähentämistä
keskusta-alueella. Keskustan kaavoitukseen toivottiin väljyyttä ja

“Food systems, gardens and technologies.”

kestävään kehitykseen uusia avauksia ja toimia.

“Stop building everything full, let's keep green areas.”

8.11.2021

25

Kuntalaiskysely

7. How would you like Tampere be described ten years from now? Select the three most important.

Relaxed and uncomplicated

22

Multicultural and international

31

Audacious and able to reinvent itself

7

Attractive and lively

31

Ecological and sustainable

41

Prosperous and safe

29

Open to discussion and empowering

10

Friendly and communal

20

Other, specify?
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Kuntalaiskysely

7. How would you like Tampere be described ten years from now?
Select the three most important. - Other, specify?

▪

Kysymykseen saatiin yhteensä kuusi vastausta, joissa Tampereen toivottiin kymmenen vuoden päästä olevan
saavutettava, nykyistä pienempi ja ekologinen ja kestävä. Kaupungin profilointiin toivottiin satsattavan, jotta se
erottuisi kilpailijoistaan esimerkiksi yritysten toimintaympäristönä ja koulutuskaupunkina. Kaupungin jatkuvien
työmaiden toivottiin väistyvän katukuvasta.
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Kysely henkilöstölle
• Kysely oli avoinna 25.3.–13.4.2021.

• Kyselytiedote ja vastauslinkki lähetettiin henkilöstölle
sähköpostitse. Kyselystä tiedotettiin ja vastauslinkki oli jaossa myös
Tampereen kaupungin Tasku –intranetissä.
• Kyselyyn saatiin yhteensä 1672 vastausta.
• Seuraavaan diaan on koottu vastaajien taustatiedot sen mukaan,

missä Tampereen kaupungin yksikössä vastaajat työskentelevät.
• Kysely koostui vaihtoehtokysymyksistä ja avoimista kysymyksistä.
Vaihtoehtokysymyksissä tarjottiin myös mahdollisuutta lisätä oma
Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo

vastaus kysymykseen vastaamalla vaihtoehtoon ”jokin muu, mikä?”.
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Henkilöstökysely

Taustatiedot: Missä työskentelet?

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

536

Sivistyspalvelujen palvelualue

517

Kaupunkiympäristön palvelualue

70

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

165

Konsernihallinto

80

Liikelaitokset ja pelastustoimi

73
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Henkilöstökysely

1. Mikä on sinulle työssäsi tärkeää?

▪

Kysymykseen vastasi 1454 henkilöä.

▪

Suuri osa vastaajista koki tärkeäksi työn merkityksellisyyden ja tunteen siitä, että omaa työtä arvostetaan. Tärkeäksi koettiin myös, että työyhteisössä
toteutuu oikeudenmukaisuus ja työyhteisöltä saa tukea. Hyvä johtaminen ja tiimityöskentely työkavereiden kanssa nimettiin toistuvasti työssä
tärkeäksi.

▪

Vuorovaikutus ja kohtaaminen työyhteisössä ja asiakastyössä korostuivat vastauksissa. Työn toivottiin olevan omien arvojen mukaista ja eettistä.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen nousivat myös toistuviksi teemoiksi.
▪

Mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön, oman osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen sekä mielenkiintoiset työtehtävät mainittiin vastauksissa
useasti. Selkeät tavoitteet, työn haastavuus ja sopiva määrä työtä nimettiin myös tärkeiksi työhyvinvoinnin edistäjiksi.

▪

Aika ja resurssit tehdä työtä, sopiva palkkaus, työn joustavuus ja jatkuvuus sekä onnistuminen työssä edistivät työn mielekkyyttä. Myös turvallisuus
koettiin useissa vastauksissa tärkeäksi.
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Henkilöstökysely

2. Mistä olet Tampereessa erityisen ylpeä?
▪

Kysymykseen saatiin 1400 vastausta, joista suurin osa oli myönteisiä. Noin 5 % vastaajista ei osannut nimetä ylpeyden aiheita tai
totesi, ettei Tampereessa ole aihetta ylpeyteen.

▪

Vastaajat kuvailivat olevansa ylpeitä erityisesti kaupungin kyvystä kehittyä ja uskalluksesta uudistua. Kaunis luonto harjuineen ja
järvineen toistuivat vastauksissa ylpeyden aiheina. Puistot virkistysalueina ja kulttuuritapahtumat sekä harrastusmahdollisuudet

hyvinvoinnin edistäjinä mainittiin useissa vastauksissa. Tampereen hyvä maine ja rento tunnelma tunnistettiin vastauksissa
ylpeyden aiheiksi. Viihtyisä kaupunkiympäristö ja toimivat palvelut saivat vastaajilta kiitosta.
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Henkilöstökysely

3. Millaisten vahvuuksien varaan kaupungin tulevaisuutta tulisi mielestäsi rakentaa?
Valitse kolme tärkeintä asiaa. Voit lisätä myös oman vaihtoehdon.
Kansallisesti vetovoimainen kaupunki

204

Vahva ja monipuolinen osaamispohja sekä laadukas koulutustarjonta

681

Toimivat palvelut

961

Kulttuurin laaja kirjo alakulttuureista tapahtumiin ja korkeakulttuuriin

482

Luonnonläheinen ja viihtyisä elinympäristö

933

Keskeinen sijainti Suomessa ja kaupungin sopiva koko

373

Rohkeus, edelläkävijyys ja uudistumiskyky

402

Alueen toimijoiden yhdessä tekeminen

261

Jokin muu, mikä?
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Henkilöstökysely

3. Millaisten vahvuuksien varaan kaupungin tulevaisuutta tulisi mielestäsi rakentaa?
Valitse kolme tärkeintä asiaa. Voit lisätä myös oman vaihtoehdon. - Jokin muu, mikä?

”Moninaisuus. Tänne muutetaan sekä
ulkomailta että Suomen sisältä.”

▪

Kysymykseen annettiin yhteensä 81 vastausta.

▪

Noin joka viides vastaaja toivoi tulevaisuuden kehittämiseltä kaikkien
kaupunkilaisten, erityisesti lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvoinnin

edistämistä ja panostamista ennaltaehkäiseviin palveluihin.

”Ennakkoluuloton älykaupunki, matkalla
hiilineutraaliksi”

▪

Ekologisen kestävyyden ja yhdenvertaisuuden edistäminen koettiin
tärkeäksi tulevaisuuden Tampereen rakentamisessa. Kansainvälinen

”Kaupunkilaisten tasa-arvoisuuteen ja
yhdenvertaisuuteen perustuva arvopohja”

vetovoima ja työperäinen maahanmuutto mainittiin vastauksissa
tulevaisuuden vahvuuksiksi. Yritysten houkutteleminen alueelle koettiin

tärkeäksi.
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Henkilöstökysely

4. Mitä Tampereen lähitulevaisuuden kehittämisessä on mielestäsi erityisesti otettava huomioon?
Valitse kolme tärkeintä asiaa. Voit lisätä myös oman vaihtoehdon.
Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen

623

Digitalisaatio ja teknologioiden kehittyminen

216

Ilmastonmuutos

420

Kuntatalouden tilanne

366

Työttömyys

386

Yritysten toimintaedellytykset

340

Koulutus ja osaaminen

609

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

452

Kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus

153

Hyvinvointierojen kasvaminen

682

Jokin muu, mikä?

118
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Henkilöstökysely

4. Mitä Tampereen lähitulevaisuuden kehittämisessä on mielestäsi erityisesti otettava huomioon?
Valitse kolme tärkeintä asiaa. Voit lisätä myös oman vaihtoehdon. - Jokin muu, mikä?

”Viheralueiden, puistojen ja viihtyvyyden
lisääminen keskustassa. Joka paikkaan ei voi
rakentaa lisää muutoin asumme
betoniviidakossa.”

▪

Kysymykseen saatiin yhteensä 117 vastausta.

▪

Lähes 30 % vastauksista keskittyi lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin edistämiseen. Vastauksissa korostui huoli lasten ja

nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuudesta ja tarve
ennaltaehkäiseville toimille perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.
”Kaupunkilaisten terveydellinen hyvinvointi (isot
ongelmat päihteiden käyttöön, eriarvoistumiseen
ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyen ratkaistava).”

▪

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja viihtyisyyden ja
viheralueiden lisääminen tunnistettiin vastauksissa tärkeäksi ja
keskustan rakentamista täyteen kritisoitiin. Vastauksissa korostui

myös huoli päihdeongelmasta ja päihdepalvelujen
tarvittavan resursoinnin varmistaminen.
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Henkilöstökysely

5. Mihin kaupungin tulisi mielestäsi keskittyä, jotta se pystyisi vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin?
Valitse kolme tärkeintä asiaa. Voit lisätä myös oman vaihtoehdon.
Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

1143

Resurssien turvaaminen

665

Johtaminen

281

Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen

459

Ajantasainen tieto ja tiedolla johtaminen

468

Yhteistyön lisääminen

334

Viestintä

163

Talouden tasapainottaminen

330

Prosessien ja toimintatapojen uudistaminen

339

Tuottavuuden lisääminen

85

Jokin muu, mikä?
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Henkilöstökysely

5. Mihin kaupungin tulisi mielestäsi keskittyä, jotta se pystyisi vastaamaan
tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin? Valitse kolme tärkeintä asiaa.
Voit lisätä myös oman vaihtoehdon. - Jokin muu, mikä?

”Ihmisen moninaisuuden ja erilaisten näkemysten
ja tarpeiden ja taitojen huomioiminen arvona ja
rikkautena, ei ongelmana ja vaikeutena.”

▪

Kysymykseen annettiin 74 vastausta.

▪

Vastaajien mukaan kaupungin tulisi keskittyä kuntalaisten
palveluiden kehittämiseen sekä hyvinvoinnista ja luonnon
monimuotoisuudesta huolehtimiseen. Vastaajat esittivät, että

”Ihmisläheisyys, ei tehdä liian suureellista vaan
oikeasti hyvää arkea.”

kaupungin tulisi kehittyä vetovoimaisemmaksi työnantajaksi.
Työnantajana kaupungilta odotettiin johtamisen kehittämistä.
Huomion kiinnittäminen henkilöstön resursseihin ja sopivaan
palkkaukseen mainittiin myös vastauksissa.
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Henkilöstökysely

6. Kaupungin nykyisessä strategiassa Tampere – Sinulle paras on vuoteen 2030 asetettu 13 kunnianhimoista tavoiteltavaa
tulosta. Valitse alla olevista ne, joiden toivoisit olevan tavoitteena myös uudessa strategiassa.
Tasaisesti jakautunut hyvinvointi

987

Paras asiakas- ja asukaskokemus

630

Kaikki käyttävät ensisijaisesti digitaalisia palveluita

91

Suurten kaupunkien ykkönen oppimistuloksissa

260

Joustavimmat mahdollisuudet oppia ja työllistyä

851

Kansainvälisesti houkutteleva osaamisen kaupunki

355

Kiinnostavin toimintaympäristö yrityksille

489

Luovuuden ja innovaatioiden kohtauspaikka

486

Pohjoismaiden vetovoimaisin elämyskaupunki

213

Maailmalla tunnettu, kansainvälinen ja vahvasti verkottunut

180

300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki

502

Hiilineutraali

448

Älykkään ja kestävän liikenteen ja kaupunkikehityksen edelläkävijä

477
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Henkilöstökysely

7. Tulisiko uudessa strategiassa tavoitella edellisten lisäksi mielestäsi jotain muuta?

”Asukkaiden hyvinvointia, tuloerojen tasoittamista
eri kaupunginosissa, taloustilanteen parantaminen,
lapsiperheiden tukeminen (vauvalisä),
ikääntyneiden hyvinvointi ja virkistystoiminta.”

▪

Kysymykseen vastasi 696 henkilöä.

▪

Noin 30% vastaajista toivoi hyvinvoinnin edistämistä esimerkiksi
yhdenvertaisuuden tai palveluiden saatavuuden kehittämisellä. Lasten, nuorten

ja ikäihmisten hyvinvointi ja erityisesti ennaltaehkäisevät palvelut sekä
mielenterveyspalvelut vaativat vastaajien mukaan lisää huomiota.

▪
”Kulttuuriin panostetut resurssit. Kulttuurilla
edistetään oppimista (koulut) ja hyvinvointia
(vanhukset, mielenterveys, maahanmuuttajien
integraatio jne). Kulttuuri on vetonaula, joka tuo
Tampereelle taloudellista hyötyä: suomalaiset ja
ulkomaalaiset museo- ja muut kulttuurikävijät
tuovat rahaa ravintoloihin, hotelleihin, kauppoihin
jne. Jokainen kulttuuriin käytetty euro tuo 4
takaisin.”

Noin joka kuudes vastaaja painotti, että uudessa strategiassa tulisi tavoitella
kestävää kehitystä säilyttämällä viheralueita ja rakentamalla siten, että

elinympäristöt säilyvät väljinä ja viihtyisinä.
▪

Rakennushankkeet saivat kriittisiä ääniä, ja vastauksissa oltiin huolissaan

keskustan viihtyisyydestä ja viheralueista, jotka koettiin tärkeiksi
hyvinvointitekijöiksi. Kaupungin turvallisuutta toivottiin parannettavan erityisesti

kohdentamalla resursseja päihdeongelmaan.
▪

Vastauksissa toivottiin myös kestävää päätöksentekoa ja kaupungin kehittämistä

vetovoimaiseksi työnantajaksi.
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Henkilöstökysely

8. Millaista tulevaisuuden Tamperetta haluat olla rakentamassa? Valitse mielestäsi paras vaihtoehto.
Voit lisätä myös oman vaihtoehdon.
Rento ja helppo
Monikulttuurinen ja kansainvälinen

Uudistumiskykyinen ja rohkea
Vetovoimainen ja elävä
Ekologinen ja kestävä

Hyvinvoiva ja turvallinen
Keskusteleva ja mahdollistava
Ystävällinen ja yhteisöllinen

Jokin muu, mikä?
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Kaupunkiympäristön palvelualue

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Konsernihallinto

Liikelaitokset ja pelastustoimi
8.11.2021

40

Henkilöstökysely

8. Millaista tulevaisuuden Tamperetta haluat olla rakentamassa? Valitse mielestäsi paras vaihtoehto. Voit lisätä
myös oman vaihtoehdon. - Jokin muu, mikä?

”Jonkinlainen yhdistelmä, esim. samaan aikaan
pidetään huolta nykyisten asukkaiden toimivista
palveluista ja kaupunki on uudistuva ja
vetovoimainen (ei joko tai).”

▪

Kysymykseen annettiin 16 vastausta.

▪

Vastauksissa Tampereen toivottiin olevan esimerkiksi rento
ja mahdollistava, näppärästi nykyaikainen, turvallinen,
kilpailukykyinen ja tehokas.

”Luonto ja ympäristö. Diversiteetti edistämässä
terveellistä ja turvallista elämää kaikille rotista
ihmiseen.”
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Henkilöstökysely

9. Mitä muita terveisiä tai toiveita sinulla on Tampereen strategiatyöhön liittyen?

”Elävän strategian toteutuminen vaatii loppuun
asti viedyn jalkautuksen jokaisen työtekijän tasolle.
Silloin vasta syntyy mahdollisuus ymmärtää, mitä
merkitsee, kun puhallamme yhteen hiileen.”

▪

Kysymykseen vastasi 574 henkilöä.

▪

Strategialta toivottiin keskittymistä hyvinvointierojen kaventamiseen ja
peruspalveluiden parantamiseen. Panostuksia toivottiin kestävään kehitykseen,
kohtuuhintaiseen asumiseen, kulttuuriin sekä veto- ja pitovoimaan.

▪

Vastaajien mukaan strategian tulisi näkyä käytännön johtamisessa ja sen tulisi olla
ymmärrettävää. Strategian toivottiin sisältävän pitkäjänteisiä linjauksia ja

”Tampere kasvaa ja kehittyy hienosti ja uusia
mielettömiä juttuja on jo tekeillä, mm. ratikka ja
kansiareena. Toivoisin huomion kiinnittämistä
siihen, että tässä kaupungissa on hyvinvoivia
kuntalaisia. Pelkät ulkoiset puitteet eivät tuo
onnea ja hyvinvointia.”

käytännönläheisiä tavoitteita. Valmistelulta odotettiin henkilöstön ja kuntalaisten
osallistamista ja viestintää prosessista.

▪

Tarve työhyvinvoinnin edistämiseen toistui vastauksissa. Erityisesti sosiaali- ja
terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan edustajat olivat huolestuneita henkisistä ja

taloudellisista resursseista tehdä työtä.
▪

Yhteinen viesti vastauksissa oli, että strategiassa tulisi keskittää huomio

ihmislähtöiseen ja hyvinvoivaan kaupunkiin heikoimmassa asemassa olevista
huolehtien. Kasvun tavoittelu ja rakennushankkeet koettiin monissa vastauksissa
toissijaisiksi, ja peruspalveluiden toimivuutta toivottiin priorisoitavan.
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Kysely liikelaitoksille ja
tytäryhtiöille
• Tiedote ja kutsu osallistua strategian valmistelua koskevaan
kyselyyn lähetettiin sähköpostijakeluna Tampereen kaupungin

liikelaitosten ja tytäryhtiöiden edustajille, joita pyydettiin
jakamaan kutsua edelleen omassa organisaatiossaan.
• Kysely oli avoinna 17.3.–31.3.2021
• Kyselyyn saatiin yhteensä 33 vastausta. Yhteensä liikelaitoksia
ja tytäryhtiöitä on 56.

• Kysely koostui vaihtoehtokysymyksistä ja avoimista
kysymyksistä. Vaihtoehtokysymyksissä tarjottiin myös
Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo

mahdollisuutta lisätä oma vastaus kysymykseen vastaamalla
vaihtoehtoon ”jokin muu, mikä?”.
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Kysely liikelaitoksille
ja tytäryhtiöille

1. Mitkä ovat mielestänne Tampereen keskeisimmät vahvuudet? Nimetkää 1-3 tärkeintä.

”Kehittyvä ja kasvava kaupunki, laaja
koulutustarjonta, hyvä imago.”

▪

Kysymykseen saatiin yhteensä 28 vastausta.

▪

Tampereen vahvuuksiksi tunnistettiin erityisesti vetovoimaisuus,
kasvu ja uudistumiskyky sekä koulutusmahdollisuudet.

”Suomen vetovoimaisin kaupunki, yliopistot
ja tutkimustoiminta, hyvä yrityspohja, paljon
eri alojen yrityksiä.”

▪

Vastaukset olivat sävyltään myönteisiä ja keskenään yhteneväisiä.
Kaupungin sijainti, hyvä maine ja kulttuuri mainittiin useassa

vastauksessa Tampereen vahvuustekijöiksi.

”Yliopistokaupunki, jossa laaja
kulttuuritarjonta, luontopoluille lyhyt matka,
etäisyydet maltillisia (onnistuvat pyörällä) ja
melko turvallista liikkua.”
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Kysely liikelaitoksille
ja tytäryhtiöille

2. Mitkä ovat mielestänne Tampereen kaupunkiyhteisön tulevaisuuteen vaikuttavat keskeisimmät muutosvoimat, joihin tulisi
vastata uudella strategiakaudella? Valitkaa 3 tärkeintä.
Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen

11

Taloudellinen epävarmuus

8

Alhainen työllisyysaste ja työttömyyden kasvu

13

Yhteiskunnallinen eriarvoistuminen ja hyvinvointierojen kasvu

11

Luottamuksen heikentyminen demokraattisiin instituutioihin

1

Globaalit kriisit ja muuttoliike

2

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen

5

Monimutkaistuva turvallisuusympäristö

4

Osaamisen saatavuus ja kilpailu osaavasta työvoimasta

16

Digitalisaatio ja työn murros

15

Jokin muu, mikä?
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Kysely liikelaitoksille
ja tytäryhtiöille

3. Tampereen Sinulle paras -strategiassa on vuoteen 2030 asetettu 13 kunnianhimoista tavoiteltavaa tulosta. Valitkaa alla
olevista ne, joiden toivoisitte olevan tavoitteena uudessa strategiassa.
Tasaisesti jakautunut hyvinvointi

6

Paras asiakas- ja asukaskokemus

12

Kaikki käyttävät ensisijaisesti digitaalisia palveluita

2

Suurten kaupunkien ykkönen oppimistuloksissa

4

Joustavimmat mahdollisuudet oppia ja työllistyä

17

Kansainvälisesti houkutteleva osaamisen kaupunki

19

Kiinnostavin toimintaympäristö yrityksille

17

Luovuuden ja innovaatioiden kohtauspaikka

7

Pohjoismaiden vetovoimaisin elämyskaupunki

7

Maailmalla tunnettu, kansainvälinen ja verkottunut

7

300 000 asukkaan viihtyisä ja elävä kaupunki

9

Hiilineutraali

9

Älykkään ja kestävän kaupunkiliikenteen edelläkävijä
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Kysely liikelaitoksille
ja tytäryhtiöille

4. Arvioitte kysymyksessä 5 mitkä nykyisen strategian tavoitteista tulisi olla tavoitteena uudessa strategiassa.
Mitä muuta pidätte tärkeänä pitkän aikavälin tavoitteena uuteen strategiaan?

”Maakunnan pääkaupunkina vastuullisesti toimiva,
yrityksiin nähden vetovoimainen ja maakunnallisesti
pitovoiman edelläkävijä.”

▪

Kysymykseen saatiin yhteensä 26 vastausta.

▪

Erityisesti veto- ja pitovoiman vahvistaminen, yritystoiminnan
edistäminen sekä kestävä talous ja työllisyys olivat tavoitteita, joita
toivottiin tavoiteltavan uudella strategiakaudella.

”Sopivien asuntojen ja liiketilojen saatavuus, jotta
kaupunki voi kasvaa omien rajojensa sisäpuolella.
Tehokas kaavoitus, keskustan elinvoiman
säilyttäminen, kansainvälinen profiloituminen
huippuosaajien ja yritysten houkuttelemiseksi.”
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Kysely liikelaitoksille
ja tytäryhtiöille

5. Millaisia linjauksia toivoisitte kaupungin uuden strategian sisältävän,
jotta se tukisi organisaationne johtamista ja kehittämistä?

”Yhteistyön ja toimijuuden vahvistamista, rohkeutta
sanoittaa vaikeitakin asioita ja miettiä yhdessä
ratkaisuja niihin. Yhteisiä hankkeita esim.
digitalisaatioon ja luontoympäristöjen
hyödyntämiseen liittyen, joilla haetaan tietoisesti
vaikuttavuutta työntekijöiden työhyvinvoinnin
tukemiseen ennaltaehkäisevästi.”

▪

Kysymykseen vastasi yhteensä 24 liikelaitosten ja tytäryhtiöiden
edustajaa.

▪

Vastauksissa esitettiin sekä toiveita vastaajien edustamien
organisaatioiden ja Tampereen kaupungin välisen yhteistyön
vahvistamiseen että yleisempiä kuvailuja toivotuista strategisista
linjauksista esimerkiksi liikenteen kehittämiseen ja yritysten
toimintaedellytyksiin.

”Selkeitä tavoitteita, joita voidaan helposti tuoda
konsernin yhtiöiden strategiaan mukaan. Vähemmän
ympäripyöreää tarinaa, josta ei saa kunnolla otetta.”
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Kysely liikelaitoksille
ja tytäryhtiöille

6. Suuret kaupungit ovat ottaneet viime vuosina yhä vahvempaa roolia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden
edistämisessä. Millaisia uusia avauksia kaupungissa/kaupunkiseudulla tulisi mielestänne tehdä sosiaalisen,
taloudellisen ja ekologisen kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi?

”Lisätään työperäistä maahanmuuttoa, ja
laitetaan kaupungin talous kuntoon –
Soteuudistus tuo tähän oivan mahdollisuuden.
Muuten asiat ovat hyvällä mallilla.”

▪

Kysymykseen annettiin yhteensä 23 vastausta. Vastauksissa toivottiin
yleisimmin uusia avauksia ekologisesti kestävien liikenneratkaisujen

kehittämiseen.
▪
”Business Tampereen "Valitse vastuullisemmin" palvelun lanseeraus voi olla vastaus tähän?”

Muita vastauksissa toistuvia teemoja olivat eriarvoistumiskehityksen
ehkäiseminen ja työperäisen maahanmuuton lisääminen.

”Panostaa sähköautojen pikalatausverkon
rakentamiseen ja puhtaaseen
liikennejärjestelmään kokonaisuudessaan.”
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Kysely liikelaitoksille
ja tytäryhtiöille

7. Mitä muita toiveita tai odotuksia teillä on Tampereen strategiatyöhön liittyen?

”Maankäytön ja kaupunkikehityksen tavoitteiden
selkeä kirjaaminen ja tavoitteiden jalkauttaminen
kaikkiin kaupungin eri toimintoihin on tärkeää. Silloin
ns. asiakkaan roolissa on helppo toimia, kun tietää,
että tavoitetila on yhteinen ja kaikkien tiedossa.”

▪

Kysymykseen saatiin 18 vastausta. Vastauksissa toivottiin
strategiatyön olevan avointa ja osallistavaa. Vastaajat kokivat

tärkeäksi yhteiset tavoitteet ja strategian selkeyden.

”Päättäkää myös mitä ei tehdä. Sekin on valinta. Aina
ei voi vain aloittaa jonkin uuden hyvän asian
tekemistä.”

”Miten saisimme visuaalisen ja tavoitteita seuraavan
näkyvyyden kaupungin strategiasta liikelaitosten ja
yhteisöjen toimintasuunnitelmiin ja sitä kautta
tuotoksiin?”
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Sidosryhmät
• Tiedote ja kutsu osallistua strategian valmistelua koskevaan
kyselyyn lähetettiin sähköpostijakeluna Tampereen kaupungin

sidosryhmien edustajille, joita pyydettiin jakamaan kutsua
edelleen omassa organisaatiossaan.
• Kysely oli avoinna 17.3.–31.3.2021.
• Kysely lähetettiin 47 sidosryhmälle ja kyselyyn saatiin yhteensä
37 vastausta.

• Kysely koostui vaihtoehtokysymyksistä ja avoimista
kysymyksistä. Vaihtoehtokysymyksissä tarjottiin myös
mahdollisuutta lisätä oma vastaus kysymykseen vastaamalla
Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo

vaihtoehtoon ”jokin muu, mikä?”.
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Kysely sidosryhmille

1. Mitkä ovat mielestänne Tampereen keskeisimmät vahvuudet? Nimetkää 1-3 tärkeintä.

”Osaaminen (korkeakouluyhteisö + muu koulutus)
Elämisen laatu (sijainti, järvet ja laaja
korkeatasoinen kulttuuritarjonta)”

▪

Kysymykseen vastasi 36 henkilöä. Vastaajat kuvailivat Tamperetta

myönteiseen sävyyn.
▪

Tamperetta kuvailtiin vastauksissa elinvoimaiseksi. Erityisesti myös
kaupungin maantieteellistä sijaintia kehuttiin. Tampereen
keskeisiksi vahvuuksiksi tunnistettiin koulutus ja osaaminen,

”Sopivan kokoinen, kestävällä polulla, vahva imago”

elinkeinoelämä, kulttuuri sekä kehittämismyönteisyys.

▪

Vetovoima ja hyvä maine sekä viihtyisä elinympäristö järvineen ja
metsineen koettiin Tampereen vahvuuksiksi.

”Suuret järvet ja hienot metsät, elävä
kaupunkikulttuuri, jännät alakulttuurit.”
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Kysely sidosryhmille

2. Mitkä ovat mielestänne Tampereen kaupunkiyhteisön tulevaisuuteen vaikuttavat keskeisimmät muutosvoimat, joihin tulee
vastata? Valitkaa 3 tärkeintä.
Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen

17

Taloudellinen epävarmuus

3

Alhainen työllisyysaste ja työttömyyden kasvu

14

Yhteiskunnallinen eriarvoistuminen ja kasvavat hyvinvointierot

10

Luottamuksen heikentyminen demokraattisiin instituutioihin

5

Globaalit kriisit ja muuttoliike

2

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen

11

Monimutkaistuva turvallisuusympäristö

3

Osaamisen saatavuus ja kilpailu osaavasta työvoimasta

21

Digitalisaatio ja työn murros

15

Jokin muu, mikä?

4
0

5

10

15

20

25

Vastauksia/ 35

8.11.2021

53

Kysely sidosryhmille

3. Mitkä ovat mielestänne Tampereen kaupunkiyhteisön tulevaisuuteen vaikuttavat keskeisimmät
muutosvoimat, joihin tulee vastata? Valitkaa 3 tärkeintä. - Jokin muu, mikä?

”Kansainvälistymisen tarve”

”Ei ymmärretä
elinkeinoelämän tarpeita”

”saavutettavuudesta
huolehtiminen on
kilpailukykytyötä”

”Investointivähyys”

▪

Jokin muu, mikä? Vaihtoehtoon vastasi neljä
henkilöä.
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Kysely sidosryhmille

4. Missä omalle organisaatiollenne strategisesti tärkeässä teemassa haluaisitte tulevaisuudessa tehdä
yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa?

”Osaavan työvoiman saatavuus, yritysten
kansainvälistyminen, maankäyttö, kaavoitus ja
kaupunki-infra. Yritysten sijaintiin liittyvät
kysymykset.”

▪

Kysymykseen annettiin 34 vastausta.

▪

Yhteistyötoiveet Tampereen kaupungin kanssa liittyivät yritysten

aseman edistämiseen ja kasainvälisen vetovoiman lisäämiseen liittyviin
kysymyksiin sekä koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen. Yhteistyötä
”Tampereen kaupungin monimuotoisuus esim.
kiertotalousajattelun laajentaminen
kaupungissa entistä enemmän koko kaupungin
hyvinvoinnin suuntaan vrt. Amsterdam.
Jatkossa merkittävä vetovoimatekijä.”

toivottiin myös kestävän kaupunkikehityksen edistämisessä.
▪

Lisäksi liikenneratkaisut, maankäytön suunnittelu sekä hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen toistuivat yhteistyötoiveissa.

”Työperäinen maahanmuutto, yrittäjyyden
edistäminen, startupien tukeminen, osaamisen
varmistaminen.”
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Kysely sidosryhmille

5. Suuret kaupungit ovat ottaneet viime vuosina yhä vahvempaa roolia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä.
Mitkä seuraavista tavoitteista näette Tampereen näkökulmasta tärkeinä? Valitkaa kolme tärkeintä.
Vähentää köyhyyttä ja huono-osaisuutta

4

Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille

14

Taata turvalliset, viihtyisät ja kestävät asuinalueet ja yhteisöt

15

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

6

Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset
oppimismahdollisuudet

17

Vähentää eriarvoisuutta ja edistää kaikkien osallistumista

4

Edistää kestävää työllisyyttä, yrittäjyyttä, kulttuuria ja matkailua

16

Edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita sekä rakentaa kestävää infrastruktuuria

19

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys, edistää kestäviä julkisia hankintoja ja
lisätä tietoisuutta kestävistä toimintatavoista

3

Pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen

2

Vahvistaa päätöksentekoa sekä globaalia kumppanuutta
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Kysely sidosryhmille

6. Millaisia uusia avauksia Tampereella tulisi tehdä, jotta se olisi tulevaisuudessakin
paras paikka asua, elää ja yrittää?

”Osaavan työvoiman kansainvälisen rekrytoinnin (työ- ja
opiskelijaperäinen maahanmuutto) kokonaisvaltaiset
avaukset. Luovan talouden ja tapahtumateollisuuden
nostaminen toiseksi tukijalaksi valmistavan teollisuuden
rinnalle. Sosiaali- ja terveysalan aidosti asiakaslähtöisten
palveluketjujen rakentaminen (yliopistollinen
hyvinvointikeskus) professiorajojen yli.”

▪ Kysymykseen annettiin 34 vastausta.
▪ Vastaajat toivoivat uusia avauksia kansainvälisten osaajien ja
opiskelijoiden houkuttelemiseksi sekä kaupungin saavutettavuuden ja

yritystoiminnan edistämiseksi.
▪ Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö nousi vastauksissa

”Asuinympäristön turvallisuus asuinalueiden
perusparannuksissa; huomioidaan turvallisuus osana
viihtyisää asuinympäristöä. Ydinkeskustan ja tapahtumaalueiden turvallisuuteen panostukset, turvalliset
tapahtumat ja sujuva arki yhdistyvät Tampereella.
Kansainvälinen profiloituminen, esimerkiksi
"Turvallisuuskehittämisen palkinto" sellaisella
rahasummalla, joka houkuttelee myös kansainvälisiä
toimijoita ja saa näkyvyyttä.”

kehityskohteeksi. Myös eriarvoistumiskehitykseen ja hyvinvoinnin
edistämiseen toivottiin ratkaisuja.
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Kysely sidosryhmille

6. Mitä muita toiveita tai odotuksia teillä on Tampereen strategiatyöhön liittyen?

”rohkeutta kohdata isoja ongelmia aidosti
(ilmastonmuutos jne.)”

▪

30 henkilöä vastasi kyselyn viimeiseen kysymykseen, jossa
tiedusteltiin toiveita tai odotuksia Tampereen kaupungin

strategiatyöhön liittyen.
”Keskittymistä perusasioihin ja niihin, joihin on
mahdollisuuksia vaikuttaa.”

▪

Vastauksissa toistui yleisimmin toive laajasta osallistamisesta
strategiatyöhön sekä avoimesta viestinnästä ja yhteistyöstä prosessin
eri vaiheissa.

”Osallistava, ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen
katsova, rohkeasti kokeileva prosessi. Olemme
murroksessa vähintään seuraavat 20 vuotta, nopeus
alkaa olla itseisarvo. Uskon, että Tampereella on
mahdollisuus pysyä tässä globaalissa muutoksessa
mukana ja se edellyttää myös omien
toimintamallien miettimistä.”
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Järjestöt
• Tiedote ja kutsu osallistua strategian valmistelua
koskevaan kyselyyn lähetettiin sähköpostijakeluna
Tampereella toimiville järjestöille. Tavoiteltuja tahoja
pyydettiin jakamaan kutsua edelleen omassa
organisaatiossaan.
• Kysely oli avoinna 17.3.–31.3.2021.

• Kysely lähetettiin 458 järjestöedustajalle ja kyselyyn
saatiin yhteensä 212 vastausta.
• Kysely koostui vaihtoehtokysymyksistä ja avoimista
kysymyksistä. Vaihtoehtokysymyksissä tarjottiin myös
mahdollisuutta lisätä oma vastaus kysymykseen vastaamalla
Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo

vaihtoehtoon ”jokin muu, mikä?”.
8.11.2021

59

Kysely järjestöille

1. Mitkä ovat mielestänne Tampereen keskeisimmät vahvuudet? Nimetkää 1-3 tärkeintä.

”Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja "Tampere
on kaikille."

▪ Kysymykseen annettiin 153 vastausta, jotka olivat sävyltään
myönteisiä.
▪ Kaupungin maantieteellinen sijainti ja sopiva koko nousivat yleisesti

”Monipuolinen kulttuuri-, alakulttuuri- ja
taidekenttä. Luonto- ja virkistysalueet. Ihmiset.”

tunnistetuiksi vahvuuksiksi myös järjestökyselyssä, ja hieman alle 40 %
vastaajista mainitsi näistä toisen tai molemmat. Myös uudistumiskyky,
elinvoimaisuus ja vetovoima tunnistettiin Tampereella

”Pieneksi kaupungiksi yllättävän monipuolinen
kulttuuri- ja ajanvietetarjonta. Paljon paikallisia
orgaanisia toimijoita, jotka tahoillaan luovat
uniikkia Tamperetta. Keskeinen sijainti (ja
fyysisesti sekä henkisesti helppo lähestyttävyys).”

keskeisiksi vahvuuksiksi.
▪ Yhteensä hieman yli 40 % vastaajista tunnisti kulttuurin tai

luontoympäristön Tampereen vahvuuksiksi. Hyvät palvelut ja koulutus
saivat kiitosta vastauksissa.
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Kysely järjestöille

2. Mitä Tampereen lähitulevaisuuden kehittämisessä on erityisesti otettava huomioon? Valitkaa vaihtoehdoista kolme
tärkeintä.
Väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen

59

Digitalisaatio ja teknologioigen kehittyminen

31

Ilmastonmuutos

45

Kuntatalouden tilanne

37

Työttömyys

25

Yritysten toimintaedellytykset

58

Koulutus ja osaaminen

71

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

47

Kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus

29

Päihde- ja mielenterveysongelmat

36

Syrjäytyminen
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Kysely järjestöille

3. Vastasitte kysymyksessä 2 mitä lähitulevaisuuden kehittämisessä tulisi Tampereella ottaa erityisesti
huomioon. Mitä muuta tulisi mielestänne huomioida Tampereella tulevaisuudessa?

”Köyhyyden ja syrjäytymisen poistaminen,
turvallisuus, digitalisaatio, työllisyys, ekologinen
kaupunkiympäristö, yhteisöllisyyttä ja asukkaiden
omaehtoisuutta tukevat rakenteet, monipuolinen
asuntopolitiikka, kattava joukkoliikenne.”

▪

Kysymykseen vastasi 137 henkilöä.

▪

Vastauksissa painotettiin elinympäristön viihtyisyyden ja ihmisten
hyvinvoinnin nostamista kaupunkikehittämisen keskiöön.

Monimuotoinen luontoympäristö ja puistot virkistysalueina koettiin
vastauksissa tärkeiksi hyvinvoinnin edistämisessä. Erityisesti Lasten,
”Luonto, eli kaupungin metsät pitäisi säilyttää
mahdollisimman luonnontilaisina kaupunkilaisten
henkireikinä. Vähemmän uudisrakentamista ja sen
sijaan vanhan korjaamista. Kulttuurin tukeminen,
varsinkin valtavirrasta poikkeavan, mahdollisimman
monipuolisesti.”

nuorten ja ikäihmisten hyvinvointiin ja kaupunkilaisten palveluihin
panostaminen korostui vastauksissa.
▪

Myös kulttuuri- ja harrastustoiminnan mahdollisuudet sekä

monipuoliset mahdollisuudet asumiseen koettiin tärkeiksi
lähitulevaisuuden kehittämisessä.
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Kysely järjestöille

4. Suuret kaupungit ovat ottaneet viime vuosina yhä vahvempaa roolia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä.
Mitkä seuraavista tavoitteista näette Tampereen näkökulmasta tärkeinä? Valitkaa kolme tärkeintä.
Vähentää köyhyyttä ja huono-osaisuutta

30

Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille

73

Taata turvalliset, viihtyisät ja kestävät asuinalueet ja yhteisöt

56

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan

28

Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset
oppimismahdollisuudet

59

Vähentää eriarvoisuutta ja edistää kaikkien osallistumista

51

Edistää kestävää työllisyyttä, yrittäjyyttä, kulttuuria ja matkailua

79

Edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita sekä rakentaa kestävää infrastruktuuria

25

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys, edistää kestäviä julkisia hankintoja ja
lisätä tietoisuutta kestävistä toimintatavoista

19

Pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen

22

Vahvistaa päätöksentekoa sekä globaalia kumppanuutta
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Kysely järjestöille

5. Millaisia uusia avauksia Tampereella tulisi tehdä, jotta olisimme tulevaisuudessakin
paras paikka asua, elää ja yrittää?

”Muisti- ja ikäystävällinen kaupunki. Väestö ikääntyy ja
tämä tulisi näkyä vahvemmin kaupungin
strategiatyössä, palvelujen kehittämisessä ja
kaupunkisuunnittelussa. Esimerkkinä kaiken ikäisille
soveltuvien asumisratkaisujen kehittäminen ja tämän
huomioiminen kaavoituksessa, rakentamisessa sekä
liikennejärjestelyissä.”

▪

Kysymykseen saatiin 121 vastausta, joissa esitettiin monipuolisesti

toiveita uusista avauksista.
▪

Kulttuurin aseman vahvistaminen, liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien

tukeminen sekä lasten, nuorten ja ikääntyvän väestön palvelutarpeet
kehittämiskohteina toistuivat monissa vastauksissa.

”Astua näkyvästi esiin kulttuurin, taiteen,
monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden puolustajana.
Lisätä päätöksentekemisen taustalla olevaa
arvokeskustelua ja sen läpinäkyvyyttä.”

▪

Yhdenvertaisuuden edistäminen esimerkiksi asumisen saralla, kestävän
kehityksen laaja-alainen edistäminen sekä luonnon merkitys hyvinvoinnin
edistäjänä nousivat useissa vastauksissa keskeisiksi tavoitteiksi.
Kaupunkiympäristön viihtyisyys mainittiin myös useissa vastauksissa.

”Ilmastonmuutokseen liittyvät asiat. Ja ei aina tarvitse
keksiä pyörää uudelleen. On varmistettava, että ihmiset
saavat tarvittaessa tosiaan apua ja hoivaa vauvasta
vaariin.”

▪

Myös saavutettavuus hyvien liikenneyhteyksien myötä,

kansainvälistymisen edistäminen sekä yritysten toimintaedellytykset
toistuivat vastauksissa.
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Kysely järjestöille

6. Mitä muita toiveita tai odotuksia teillä on Tampereen strategiatyöhön liittyen?

”Läpinäkyvyys ja ennakkoluulottomuus. Em.
tulevaisuuden ennustaminen. Strategiatyössä osaajat
yhteiskunnan eri osa-alueilta, jolloin strategiassa
otetaan huomioon mahdollisimman moni näkökulma
asioihin, mistä päätetään miten ne olisi järkevä
toteuttaa.”

▪

Kysymykseen saatiin 102 vastausta, joissa esitettiin toiveita sekä
strategiatyöhön että uuden strategian sisältöihin.

▪

Noin 35 % vastaajista esitti toiveen laajasta osallistamisesta

strategiatyöhön siten, että kaikkia kaupunkilaisia kuultaisiin
prosessissa. Vastaajat toivoivat strategian keskittyvän
”Hyvä yhteistyö järjestökentän kanssa. Hyvät ja
toteuttamiskelpoiset suunnitelmat strategiaan.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saavutettavuuden
parantaminen ja avun saaminen ajoissa. Jatkuvuuden
turvaaminen ihmisille palveluissa.”

esimerkiksi hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämiseen,
kulttuurin tukemiseen ja harrastusmahdollisuuksien

kehittämiseen.
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