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Kaupungin kasvu ja vetovoima
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Kokonaismielikuva asuinpaikasta
Minne voisi muuttaa
Arvostetuin matkailukaupunki
Suositelluin opiskelukaupunki

Kotimaisten ja ulkomaisten
majoitusyöpymisten määrä Tampereella

Kasvu ja vetovoima hyödynnetyksi potentiaaliksi
Nuorisotyöttömät
2027
(- 341 hlö)

Pitkäaikaistyöttömät

Uudet
avoimet työpaikat
4353
(+ 30,2 %)

TYÖLLISYYS

5237
(- 1614 hlö)
Työttömyysaste
Suluissa vertailuluku
vuoden takaiseen
tilanteeseen
Lähteet: Tilastokeskus,
Tampereen kaupunki;
työllisyyskatsaus, Business
Tampere
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11,8 %
(2017; 14,2 %)

Monipuolinen
asuntotarjonta
Alustat ja
ekosysteemit
Kansainvälinen
tunnettuus ja
vetovoima

Innovaatiot, luovuus
ja kohtaamiset
Osaaminen ja
joustava koulutus

Yritysmyönteisyys ja
sujuvat palvelut
Kulttuuri ja
tapahtumat

Yrityksille
kohdistunut TKI rahoitus
443 M€ (2016)
(-111 M€)

Kasvuyrityksiä
seutukunnassa
567 (2012-2015)
(+ 11,6 %; 2011-2014)

YRITYSTOIMINTA
Aloittaneet
yritykset
1304 (2017)
(+ 79 yritystä)

Start-up yrityksiä
238 (2018)

Yrityskanta
14 246 (2017)
(- 585 yritystä)

Talousohjelma
•
•

Talousohjelman toimenpiteet on vastuutettu ja seuranta järjestetty
Kaikista kahdeksasta toimenpiteestä on 2 kpl toteutettu jo kevään aikana:
•
•

•
•
•
•
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Osaamisvientiyhtiön perustaminen
Rekrytointien peruuttaminen

Digitalisaation hyödyntämisen suunnittelu on käynnistynyt sekä
lukiokoulutuksessa ja työllisyyspalveluissa
Raatihuoneen toiminnan kehittäminen on käynnistynyt
Maanvuokratulojen ja tilavuokrien kasvattaminen on riippuvainen kaupungin
omista päätöksistä.
Hiedanrannan yhtiöittämiseen liittyvä menojen vähennys siirtyy
todennäköisesti eteenpäin vuodelta 2018 -> yhtiöittämisselvitys vasta tekeillä
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Vuoden 2019 strategiset tavoitteet tukevat
talousohjelmaa vahvistamalla kaupungin
vetovoimaa, elinvoimaa ja kilpailukykyä
•

Tampereen vetovoimaa kansainvälisen tason kulttuuri-, matkailu-,
kongressi-, tapahtuma- ja urheilukaupunkina vahvistetaan (mm.
kulttuuripääkaupunkihaku) ja ulkomaalaisten matkailijoiden määrää
kasvatetaan.

•

Tampere on vuonna 2019 yhä Suomen suositelluin opiskelukaupunki

•

Työllisyyden vahvistamista jatketaan; erityistä tukea tarvitsevien
työllistymisedellytyksiä parannetaan ja työmarkkinatuen kuntaosuutta
pienennetään edellisen vuoden tasosta.

•

Nuorten koulutus- ja työllistymispolkua tuetaan; ammatillisen koulutuksen
negatiivisia eroamisia vähennetään ja valmistuneiden sijoittumista
työelämään tai jatko-opintoihin edistetään.
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Vuoden 2019 strategiset tavoitteet tukevat
talousohjelmaa vahvistamalla kaupungin
vetovoimaa, elinvoimaa ja kilpailukykyä
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•

Alueen startup- ja kasvuekosysteemiä vahvistetaan ja Tampereen sijoitusta
EK:n kuntaranking –mittaristossa (yritysilmasto kunnissa) nostetaan.
Tavoitteena myös on, että innovaatioalustoilla toimivien yritysten määrä
kasvaa.

•

Tampereen kansainvälistä tunnettuutta älykkäänä kaupunkina
kasvatetaan.

•

Yritystonttitarjonnalla vastataan kasvavan kaupunkiseudun tarpeisiin.
Kaupungissa on myös houkuttelevaa ja monipuolista asuntokantaa sekä
kasvun edellyttämää kysyntää vastaavasti kohtuuhintaisia vuokra- ja
opiskelija-asuntoja.

•

Hiedanrannan älykkään ja kestävän uuden kaupunginosan toteuttaminen
etenee.
31.5.2018

