TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN
TOIMINNAN SUUNTAVIIVAT
Kaupunginhallituksen suunnittelukokous 27.3.2017

Tuija Telén 21.3.2017

Kansainvälisen toiminnan suuntaviivojen tarkoitus
Kansainvälisen toiminnan suuntaviivat 2017-2020
määrittelevät Tampereen kaupungin kansainvälisen toiminnan viitekehyksen (visio ja
toiminnan periaatteet)
linjaavat kansainvälisen toiminnan yleiset ja kärkiteemakohtaiset tavoitteet vuosille 20172020
määrittelevät kaupungin kansainvälisen toiminnan ohjauksen ja organisoinnin sekä
keskeiset asiantuntijaorganisaatiot ja niiden kansainvälistä toimintaa koskevat
ydintehtävät
toimivat pohjana kansainvälisen toiminnan vuosittaisille toimenpiteille ja
kehittämiskohteille (palvelualueet sekä kv. yksikön vuosisuunnitelma)

Kansainvälisen toiminnan visio
TAMPERE ON KANSAINVÄLISESTI VETOVOIMAINEN KESTÄVÄN
KEHITYKSEN ÄLYKAUPUNKI JA HOUKUTTELEVA MATKAILUKOHDE
Vision avaimet
kansainvälisesti vetovoimainen…
tunnetaan positiivisesti, houkuttelee investointeja, osaajia, matkailijoita
kestävän kehityksen…
kestävä kehitys on kaikkea toimintaa leikkaava periaate, josta Tampere tunnetaan
älykaupunki…
houkutteleva ekosysteemi, tavoitteellisen yhteistyön mallikaupunki (elinkeinoelämä, oppilaitokset,
kuntalaiset, yhdistykset, kunta)
houkutteleva matkailukohde…
aktiivisella kulttuurikentän kansainvälisellä toiminnalla sekä matkailu- ja tapahtumatoiminnan
kehittämisellä ja fokusoidulla markkinoinnilla Tampere saa osansa kasvavasta kävijätaloudesta ja
matkailumarkkinasta
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Kansainvälisen toiminnan periaatteet
kansainvälinen toiminta on tärkeä osa kaupungin toimintaa ja tukee kaupungin strategisia
tavoitteita sekä tuo merkittävää lisäarvoa tulevaisuuden elinvoimaan
kaupungin ylin johto on sitoutunut kaupungin kansainväliseen toimintaan ja sen
kehittämiseen ja kannustaa koko organisaatiota toimimaan aktiivisesti kansainvälisissä
kumppanuuksissa
kaupungin kansainvälinen toiminta perustuu määriteltyihin tavoitteisiin, vahvaan
sitoutumiseen, selkeisiin fokuksiin ja vaadittavaan osaamiseen
kaupungin kansainvälinen toiminta on tarkoituksenmukaisesti organisoitu ja sitä johdetaan,
arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti
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Kansainväliset kumppanuudet – tyypit ja valintakriteerit
Kumppanuuksien tyypit: kansainväliset kumppanuudet perustuvat
projektipohjaiseen yhteistyöhön
kahdenvälisiin kumppanuuksiin ja kaupunkiyhteistyöhön sekä
kansainväliseen verkostotoimintaan
Kumppanuuksien valintakriteerit: määriteltyjen tavoitteiden perusteella valittavat kumppanuudet
tuovat lisäarvoa joko
kaupungin kehittymisen,
imagohyödyn tai
edunvalvonnan näkökulmasta
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Kansainvälisen toiminnan ohjaus ja organisointi 1/3
Kansainvälisen toiminnan ohjaus
Kaupunginhallitus hyväksyy valtuustokausittain kaupungin kansainvälisen toiminnan suuntaviivat
Kansainvälisen toiminnan palvelualuekohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet jalkautuvat osaksi
konsernihallinnon, palvelualueiden ja –ryhmien palvelu- ja vuosisuunnitelmia
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmässä laaditaan
kaupungin kansainvälisen yksikön vuosittaiset toiminta- ja kehitystavoitteet, joissa huomioidaan koko
kaupungin tarpeet
Kansainvälisen toiminnan organisointi
Tampereen kaupungin kansainvälisten asioiden yksikkö sijaitsee Elinvoiman ja kilpailukyvyn
palvelualueen Yritys- ja yhteiskuntasuhteet –palveluryhmässä, ja se palvelee koko kaupunkia
Kansainvälisten asioiden yksikkö mm. valmistelee kansainvälisen toiminnan suuntaviivat ja vastaa
suuntaviivojen viestinnästä, jalkauttamisesta ja seurannasta
Kansainvälisten asioiden yksikkö on kansainvälisen toiminnan asiantuntijaorganisaatio, joka tukee koko
kaupungin kansainvälistä toimintaa ja kaupunkidiplomatiaa
yksikköön kuuluu myös Pirkanmaan ja Tampereen EU-toimisto Brysselissä
kansainvälinen toiminta on osa kaikkien palvelualueiden toimintaa
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Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto Brysselissä
Tampereen kaupungin, Pirkanmaan liiton ja kaupunkiseudun kuntien yhteinen toimisto Brysselissä
ydinosaamista edunvalvonta, EU-rahoitusohjelmien tuntemus, erilaisten yhteistyömahdollisuuksien tunnistaminen ja
eurooppalaiset verkostot
palvelut edistävät alueen tutkimus- ja kehitysorganisaatioita (kunnat, elinkeinoelämä, koulutus) kansainvälistymisessä
päätavoitteena elinvoiman ja kilpailukyvyn edistäminen, toiminnalliset tavoitteet: 1) EU-edunvalvonta alueelle
tärkeissä strategisissa asioissa; 2) Alueella määriteltyjen avainhankkeiden edistäminen; 3) Euroopan-laajuisten
yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpitäminen; 4) EU-rahoitusohjelmien ja –hakujen seuraaminen ja niistä
tiedottaminen; 5) Alueen toimijoiden EU-asiantuntemuksen kehittäminen
laajat yhteistyö- ja kontaktiverkostot, vahva kokemus EU-hankkeista ja –yhteistyöstä, toimii tiiviissä yhteistyössä
säätiöpohjaisen Suomen Itämeri-instituutin kanssa
Suomen Itämeri-instituutti
Tampereen kaupungin perustama säätiöpohjainen EU-rahoituksen ja –hankekoordinaation asiantuntija, jota kaupunki
avustaa ja joka myy palveluitaan eri tahoille (Tredea, yliopistot, PSHP, yritykset)
ydinosaamista eurooppalainen yhteistyö ja rahoitusohjelmat, kv. projektinhallintaosaaminen, yhteistyömahdollisuuksien ja -tarpeiden tunnistaminen ja Venäjä/Pietari-osaaminen ja –verkostot, laaja kokemus EU-hankehauista ja
hankekoordinoinnista
toiminnan sisältö perustuu erityisesti tamperelaiseen osaamiseen, Tampereen elinkeino- ja innovaatiopolitiikan
painopisteisiin ja välineisiin sekä kaupunkiseudun toimijoiden kansainväliseen ja kansalliseen verkostoitumiseen
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Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy
Elinkeinopalvelujen tavoitteena on edistää alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä kehittämällä yrityksille houkuttelevaa
toimintaympäristöä sekä edistämällä uuden liiketoiminnan syntyä, yritysten kasvua ja uudistumista
Vuonna 2017 kaupungin sopimus keskittyy kolmeen painopistealueeseen
uudistuva teollisuus
älykkään kaupunkiseudun ratkaisut
elämystalous
Painopistealueiden läpileikkaavina tavoitteina ovat
yritysten synnyn, kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
yritysten toimintaympäristöjen ja innovaatiokeskittymien kehittäminen
investointien edistäminen ja osaajien houkuttelu
Visit Tampere Oy
Tredean 100% tytäryhtiö, rahoitus sopimuksen kautta Tampereen kaupungilta
Tampereen kaupungin sopimus kohdistuu matkailu- ja tapahtumapalvelujen sekä niihin liittyvien markkinointi- ja
kehittämistoimintojen tuottamisen. Visit Tampere Oy aloitti toimintansa 1.1.2017. Yhtiöön sulautettiin kolme
matkailun asiantuntijaorganisaatiota: Tampereen kaupungin tapahtumatoimisto, Tampere Convention Bureau ja
Tredean VisitTampere-tiimi. Keskeinen tavoite ulkomaisten matkailijoiden määrän kasvattaminen.
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden palveluryhmä vastaa Tredean ja Visit Tampereen
strategisesta ohjauksesta ja palvelusopimuksista.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteet 2017-2020
KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET
TAVOITE 2017-2020

TOIMENPITEET 2017-2020

1. Tampereen kaupungin toiminnan
ja kansainvälisyyden kehittäminen

Kansainvälisten benchmarkkien hyödyntäminen kaupungin kehittämisessä

2. Tampereen kansainvälisen
tunnettuuden ja
houkuttelevuuden vahvistaminen

Uusien kansainvälisten tutkimus- ja kehityshankkeiden kartoittaminen, valmistelu ja
käynnistäminen

Kaupungin toiminnan kannalta keskeisten kansainvälisten verkostojen ja
kumppanuuksien tunnistaminen ja niiden systemaattinen hyödyntäminen

Tampereen kansainvälisen tunnettuuden kehittäminen (kansainvälisen
kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen)
Tampereen kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kansainvälisten verkostojen,
toiminnan ja tunnettuuden vahvistaminen
Koulutuksen kansainvälistymisen edistäminen kaikilla koulutusasteilla ja
koulutusviennin edistäminen
Ulkomaisten investointien ja osaajien houkuttelu sekä alueen yritysten
kansainvälistymisen edistäminen
Ulkomaisten matkailijoiden ja kansainvälisten tapahtuminen houkuttelu

Kansainvälisen toiminnan tavoitteet 2017-2020
KANSAINVÄLISET TOIMINNAN ERITYISET SMART TAMPERE -TAVOITTEET
TAVOITE 2017-2020

TOIMENPITEET 2017-2020

1. Smart Tampere -ekosysteemin
kehittäminen

Smart Tampere -ekosysteemin tunnettuuden, toiminnan ja kansainvälisen
houkuttelevuuden vahvistaminen
Kansainvälisten yritysten houkutteleminen ja sitouttaminen toimintaan

2. Smart Tampere -kärkihankkeiden
toteuttaminen

Teemakohtaisten kärkihankkeiden kehittäminen kansainvälisessä
yhteistyössä, kansainvälisten verkostojen ja kumppanuuksien
tunnistaminen, kehittäminen ja hyödyntäminen

3. Kaupungin alustatalouden
kehittäminen

Kansainvälisesti kilpailukykyisten alustojen kehittäminen yhteistyössä
yritysten ja yhteisöjen kanssa.

4. Smart Tampere –tunnettuuden
kehittäminen

Tampereen tunnettuuden kehittäminen Smart Tampere –toimenpiteiden ja
näkyvyyden kautta

Yhteyshenkilöt
Johtaja Teppo Rantanen
Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuija Telén,
tuija.telen@tampere.fi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kansainvälisten asioiden päällikkö vs. Erika Eischer,
erika.eischer@tampere.fi
EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen (Brysselin toimisto),
hannele.raikkonen@tampere.fi
Suunnittelija Minna Merikoski,
minna.merikoski@tampere.fi
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Ystävyyskaupungit
• Brasov
• Odense
• Chemnitz
• Olomouc
• Essen
• Syracuse
• Guangzhou • Tartto
• Kaunas
• Trondheim
• Kiova
• Klaksvík
• Kópavogur
• Linz
• ód
• Miskolc
• Mwanza
• Nizhni Novgorod
• Norrköping

