
Tampereen tapahtumatoiminnan
suuntaviivat

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo



Mikä on 
tapahtumatoiminnan 
suuntaviivat?
• Linjaa kaupungin pitkän aikavälin tavoitteita 

tapahtumatoiminnalle ja niitä tukevia toimenpiteitä.

• Luo yhteisen perustan eri yksiköiden omille 
tapahtumatoimintaan liittyville linjauksille. 

• Toimii tukena toimenpiteiden suunnittelulle.

• Hyväksytty Tampereen kaupunginhallituksessa 
4.4.2022
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Strategiset lähtökohdat
• Tampereen strategia 2030 Tekemisen kaupunki:

o Tampere on luovien ihmisten koti. Tampere tunnetaan kansainvälisen 
tason tapahtumien ja kulttuurin keskittymänä. 

o Houkuttelemme elämysten äärelle ympäri vuoden. 

o Strategiassa nähdään tärkeänä yhdistysten ja järjestöjen 
toimintaedellytysten vahvistaminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen 
vapaaehtoiselle ja omaehtoiselle toiminnalle. 

• Anna-Kaisa Ikosen pormestariohjelma Ihmisten Tampere –
mahdollisuuksien kaupunki:

o Tampere vahvistaa kaupungin vetovoimaa tapahtumakaupunkina ja luovien 
alojen keskittymänä. 

o Luovien alojen koulutustarjonnasta ja kehityksestä on pidettävä kiinni. 

o Käynnistetään elämystalouden kasvuohjelma kehittäen Tampereen av-alan 
ekosysteemiä ja Tamperetta kongressien, tapahtumien sekä av-tuotantojen 
kohteena.
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Taide-, kulttuuri- ja viihdetapahtumat ja näyttelyt

Urheilu- ja liikuntatapahtumat

Messut ja muut myyntitapahtumat

Kongressit, yritystapahtumat ja muut ammatilliset tapahtumat

Opetukselliset, valistukselliset ja tieteelliset tapahtumat

Poliittiset ja valtiolliset tapahtumat

Hengelliset tapahtumat

Virkistystapahtumat, harrastajatapahtumat ja muut yhteisölliset tapahtumat

Yksityiset tapahtumat

Organisoimattomat, ”luvattomat” tapahtumat

Pientapahtumat
esim. kaupunginosatapahtuma

Paikalliset tapahtumat
esim. kaupunkitapahtuma

Päätapahtumat
esim. merkittävä näyttely tai kongressi, perinteinen festivaali

Suurtapahtumat
esim. suurkonsertti, kansainvälinen urheilutapahtuma

Megatapahtumat
esim. suuri arvoturnaus, Jääkiekon MM-kisat

Globaalit tapahtumat
massiivinen pistetapahtuma, esim. olympialaiset

Kokoluokat Tapahtumatyypit
Tapahtumien luokittelu

Valtakunnallisesti kaupunkia profiloivat ankkuritapahtumat
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Tapahtumien tavoitevaikutukset

Hyvinvointi ja 
yhteisöllisyys

Imago ja 
tunnettuus

Elinkeinot ja 
aluetalous

• Tapahtumatoiminnalla tavoitellaan positiivisia vaikutuksia alueen yhteisöllisyyteen ja 
hyvinvointiin, kaupungin imagoon ja tunnettuuteen ja elinkeinoihin ja aluetalouteen. 

• Tavoitteita palveleva kokonaisvaikutus saavutetaan parhaiten, kun kaupungista löytyy 
laajasti eri tapahtumaluokkien edustajia.
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Tapahtumat kaupunkikehittäjänä
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Hakee tapahtumia ja toimii tapahtumien yhteistyökumppanina

Mahdollistaa tapahtumia tarjoamalla tukipalveluita, koulutusta ja rahallista 
tukea

Omistaa tapahtumatiloja ja -alueita ja kehittää tapahtumainfraa

Tuottaa omia, eri yleisöille tarkoitettuja tapahtumia

Toteuttaa, kehittää ja tukee tapahtumamarkkinointia

• Kaupungilla on useita tapahtumiin liittyviä rooleja, joiden kautta tapahtumatoiminnalle asetettuja 
tavoitteita toteutetaan.
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Tapahtumatoiminnan suuntaviivojen painopisteet
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Sujuvien palveluiden kehittäminen

Kestävien tapahtumien järjestämistä edistävien toimintamallien luominen

Ympärivuotisen ja monimuotoisen tapahtumatoiminnan tukeminen ja kehittäminen

Kansainvälisen vetovoiman edistäminen. Tavoite rakentuu muiden painopisteiden pohjalta; 
Tampereen kansallinen ja kansainvälinen kiinnostavuus syntyvät paikallisesta tekemisestä, 

luovista ideoista ja edelläkävijyydestä.
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Sujuvat palvelut

Päätavoitteet
• Tampere on houkutteleva ja luotettava 

tapahtumakaupunki, jossa tapahtumien 
järjestäminen on sujuvaa.

• Tapahtumatoimijoiden ja -kävijöiden palvelut 
ovat kehittyneitä.

• Laadukkaita ja nykyaikaisia 
tapahtumapaikkoja on tarjolla riittävästi, ja 
niissä on huomioitu erilaisten tapahtumien 
tarpeet.
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Laadukkaan ja vaikuttavan 
tapahtumatoiminnan perustana ovat sujuvat 
palvelut. Yhteydenpito kaupungin toimijoihin ja 
viranomaisiin on mahdollista yhden luukun 
periaatteella ja kehittyneitä, toimivia 
digitaalisia palveluita hyödyntäen. Kaupungin 
toimijoiden, viranomaisten ja 
tapahtumatoimialan yhteistyöverkosto on tiivis 
ja tiedonkulku on sujuvaa. Kaupungin sisäiset 
prosessit ovat selkeitä. Laadukkaita tiloja ja 
alueita tapahtumajärjestämiseen on tarjolla 
monipuolisesti ja niitä kehitetään vastaamaan 
tapahtumajärjestämisen tarpeita.
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Kestäviä tapahtumia
Päätavoitteet
• Tampere on edelläkävijä turvallisten ja 

kestävien tapahtumien järjestämisessä.
• Tampereella tapahtumat ovat saavutettavia 

ja niillä edistetään yhdenvertaisuutta ja 
hyvinvointia.

• Kaupungin tapahtumapaikat mahdollistavat 
vastuullisen toiminnan, ja kaupungin omat 
tapahtumat ovat edelläkävijöitä 
vastuullisuustoimenpiteissä. 
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Tampere panostaa vahvasti kestävän 
tapahtumatoiminnan kehittämiseen. 
Kaupungilla on tapahtumille selkeät 
vastuullisuusohjeet, joissa otetaan kantaa 
ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden 
toteutumiseen. Tapahtumien sosiaalisia ja 
ekologisia vaikutuksia mitataan ja ne 
tunnustetaan talousvaikutusten rinnalla 
tärkeiksi mittareiksi. Kaupungin tilat 
mahdollistavat vastuullisen toiminnan.
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Monipuolista ympäri 
vuoden
Päätavoitteet

• Tekevistä yhteisöistä kumpuava 
monimuotoinen ja laadukas 
tapahtumatoiminta nähdään voimavarana. 

• Tampere on uudistumiskykyinen 
tapahtumakaupunki, jossa uusia konsepteja 
kokeillaan rohkeasti.

• Tapahtumien äärelle houkutellaan ympäri 
vuoden.
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Tampere on uudistuva ja monipuolinen 
tapahtumakaupunki, joka houkuttelee vierailijoita 
niin Suomesta kuin maailmalta rikkaalla ja 
elämyksellisellä tapahtumatarjonnalla. 
Tampereella kukoistavat niin alakulttuurit kuin 
isot tapahtumat ja kaupungin vahvuus on isojen 
ja pienten tapahtumien rinnakkaiselossa ja 
yhteistyössä. Ympärivuotinen tapahtumatoiminta 
huomioidaan uusia alueita kehitettäessä. 
Hybriditapahtumat ovat tuoneet uuden 
ulottuvuuden tapahtumajärjestämiseen, joka on 
kasvattanut kaupungin kansainvälistä näkyvyyttä 
ja tapahtumien saavutettavuutta. 

Pa
in

op
ist

ee
t



Kansainvälisesti 
kiinnostava
Päätavoitteet
• Tampere on kansainvälisesti kiinnostava 

tapahtumakaupunki ja luovien alojen 
keskittymä.

• Tampereen kansainvälistä tunnettuutta 
vahvistetaan vaikuttavalla tapahtumia 
hyödyntävällä markkinoinnilla.

• Valmiudet kansainvälisen tason tapahtumien 
hakemiseen ja järjestämiseen ovat 
asianmukaisella tasolla.
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Tampereen kansainvälinen tunnettuus 
syntyy laadukkaasta paikallisesta 
tekemisestä, kiinnostavista ideoista, 
intohimosta ja edelläkävijyydestä. 
Tampere houkuttelee vierailijoita 
rikkaalla, omaleimaisella ja 
elämyksellisellä tapahtumatarjonnalla. 
Alueelle on keskittynyt merkittävää, 
kansainvälisesti kiinnostavaa luovien 
alojen osaamista. Tampereelle on 
helppo tulla ja täällä voi yhdistää työ- ja 
vapaa-ajan matkan. 
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Tampere on houkutteleva ja 
luotettava tapahtumakaupunki, 

jossa tapahtumien järjestäminen 
on sujuvaa.

Tapahtumatoimijoiden ja -
kävijöiden palvelut ovat 

kehittyneitä.

Laadukkaita ja nykyaikaisia 
tapahtumapaikkoja on tarjolla 

riittävästi, ja niissä on huomioitu 
erilaisten tapahtumien tarpeet.
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Sujuvat palvelut Kestäviä tapahtumia
Monipuolista 

ympäri vuoden
Kansainvälisesti 

kiinnostava
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Kaupungin tapahtumapaikat 
mahdollistavat vastuullisen 

toiminnan, ja kaupungin omat 
tapahtumat ovat edelläkävijöitä 

vastuullisuustoimenpiteissä.

Tampereella tapahtumat ovat 
saavutettavia ja niillä edistetään 

yhdenvertaisuutta ja 
hyvinvointia.

Tampere on edelläkävijä 
turvallisten ja kestävien 

tapahtumien järjestämisessä.

Tapahtumien äärelle 
houkutellaan ympäri vuoden.

Tampere on uudistumiskykyinen 
tapahtumakaupunki, jossa uusia 
konsepteja kokeillaan rohkeasti.

Tekevistä yhteisöistä kumpuava 
monimuotoinen ja laadukas 
tapahtumatoiminta nähdään 

voimavarana. 

Valmiudet kansainvälisen tason 
tapahtumien hakemiseen ja 

järjestämiseen ovat 
asianmukaisella tasolla.

Tampereen kansainvälistä 
tunnettuutta vahvistetaan 
vaikuttavalla tapahtumia 

hyödyntävällä markkinoinnilla.

Tampere on kansainvälisesti 
kiinnostava tapahtumakaupunki 

ja luovien alojen keskittymä.
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• Kaupunki toteuttaa eri 
rooliensa kautta toimenpiteitä, 
joilla pyritään tukemaan 
tapahtumatoimintaa ja 
hyödyntämään tapahtumien 
tuomia mahdollisuuksia. 

• Kaupungin toimenpiteissä 
painotetaan sujuvuutta, 
kestävyyttä, 
tapahtumatoiminnan 
monipuolisuutta ja 
kansainvälisyyttä

• Tapahtumatoiminnalla 
tavoitellaan positiivisia 
vaikutuksia mm. Tampereen 
imagoon ja tunnettuuteen, 
elinkeinoihin ja aluetalouteen, 
ja hyvinvointiin ja 
yhteisöllisyyteen.
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