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Visio 

Missio on toiminnan perustarkoitus 
ja olemassaolon peruste. Se vastaa 
kysymykseen miksi teemme tätä.

Visio on tulevaisuuden kuva ja 
työnäkymä. Visio vastaa kysymykseen 
millaiseksi haluamme tulla, millainen 
olemme strategian toteutuessa. 

Tampereen kaupunkiseutu -

yhdessä tekemisen edelläkävijä, 
kansainvälinen älykkään kasvun keskus.
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Strategian pääviestit ja tavoitteet 
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Lisää kilpailukykyä

Kasvulle kestävä 
rakenne

Hyvinvoiva yhteisö

Hyvä saavutettavuus

Houkutteleva osaamis- ja innovaatioympäristö

Monipuolinen elinkeinorakenne

Aluetaloutta vahvistava yrittäjyys- ja 
työllisyyspolitiikka 

Toimiva yhdyskuntarakenne

Rajaton sijoittumisalue

Tasapainoiset asuntomarkkinat

Älykäs ja helppo asiointi

Hyvinvoivat kuntalaiset

Tulevaisuuden kaupunkiseutu –strategia

Osallistava toimintaympäristö



Monipuolinen 
elinkeinorakenne

Houkutteleva osaamis- ja 
innovaatioympäristö

Aluetaloutta vahvistava 
yrittäjyys- ja 

työllisyyspolitiikka

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ
Vahvistamme kansainvälistymistä elinvoiman lisäämiseksi. 

Edistämme monipuolista osaamista ja uusia työmahdollisuuksia.

Edistämme yrittäjyyttä ja kehitämme työllisyydenhoidon palveluja 
koulutuksen, elinkeinoelämän ja julkisten toimijoiden yhteistyönä. 
Vahvistamme aluetaloutta hankinnoilla ja lisäämme innovaatioita 
edistäviä hankintatapoja. 

Hyödynnämme alueen korkeakouluyhteistyön ja tuemme 
ammattiosaamisen kehittymistä. Edistämme avointen 
innovaatioalustojen syntymistä ja erilaisten organisaatioiden 
kohtaamista.

Edistämme monipuolista elinkeinorakennetta ja sen kärkinä 
uudistuvaa teollisuutta, älykkään kaupunkiseudun ratkaisuja, 
elämystaloutta ja matkailua sekä terveys- ja hyvinvointitoimialaa. 

Hyvä saavutettavuus 
Vahvistamme kytkeytymistä kasvualueisiin. Edistämme suoria 
lentoyhteyksiä, nopeita junayhteyksiä sekä valtatieyhteyksiä 
yritysten tarpeisiin. Edistämme myös digitaalisia yhteyksiä. 



KASVULLE KESTÄVÄ RAKENNE  
Edistämme väestönkasvua ja hyödynnämme kaupungistumista. Lisäämme seudun houkuttelevuutta 

asuin- ja toimintaympäristönä. Käytämme resursseja viisaasti ja hillitsemme ilmastonmuutosta.  

Toimiva yhdyskuntarakenne

Rakennamme vahvaa ja taloudellista yhdyskuntarakennetta, jossa 
kasvu tukeutuu kaupunkimaisilla alueilla joukkoliikenteeseen, 
älykkäisiin ratkaisuihin ja hyvin saavutettavaan palveluverkkoon. 
Kehitämme keskustojen ja asuinympäristöjen viihtyisyyttä ja 
painotamme arkiliikuntaa, viherverkkoja ja vesistöjä hyvinvoinnin 
tekijöinä. Huomioimme myös maaseudun mahdollisuudet. 
Huolehdimme päästötavoitteiden saavuttamisesta.

Tasapainoiset
asuntomarkkinat

Edistämme kaavoituksella riittävää ja monipuolista asuntotarjontaa 
ja laadukasta rakentamista. Tavoittelemme yhdessä 
kohtuuhintaista vuokra-asumista ja ohjaamme sen sijoittumaan  
palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen.

Rajaton sijoittumisalue

Luomme yhtenäistä ja kansainvälisesti vetovoimaista 
sijoittumisympäristöä yritysten synnylle ja kasvulle. Tunnistamme 
seudun sisäiset vahvuudet ja hyödynnämme niitä erilaisten 
toimijoiden sijoittumiseen. 



HYVINVOIVA YHTEISÖ
Uudistamme palveluja digitalisaation ja kokeilujen avulla. 

Korostamme kuntalaisten hyvinvointia ja yhdessä tekemistä yhteisömme menestystekijänä. 

Älykäs ja helppo asiointi 
Rakennamme digitaalista ja sujuvaa palvelukulttuuria ja siirrämme 
palveluja verkkoon. Avaamme palvelut ja tiedon yli 
organisaatiorajojen ja yhtenäistämme palvelukäytäntöjä. 

Osallistava 
toimintaympäristö 

Vahvistamme kaupunkiseutua alustana, jossa kunnat, asukkaat, 
yritykset ja järjestöt toimivat aktiivisesti ja kehittävät tiiviissä 
vuorovaikutuksessa yhteisöä. 
Vaikutamme itse aktiivisesti kansallisissa verkostoissa. 

Hyvinvoivat kuntalaiset

Tarjoamme perheille laadukkaat kasvatuksen ja koulutuksen 
palvelut. Edistämme asukkaiden hyvinvointia monipuolisilla 
vapaa-aikapalveluilla ja hyvällä infrastruktuurilla. Varmistamme 
hyvät yhteistyökäytännöt maakunnan kanssa.  
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Yhteistyön pelisäännöt



Yhteistyön pelisäännöt
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Yhteistyön ydin on osapuolten välinen luottamus. Kunnat kertovat 
avoimesti yhteistyöhön vaikuttavat tavoitteensa ja aikeensa. 
Yhteistyö näkyy kuntien puheissa, teoissa ja toisensa arvostamisessa. 

Avoimuus ja 
luottamus

Hyöty

Aktiivisuus

Maakunta-
yhteistyö

Yhteistyöllä saadaan aikaan hyötyjä kaikille kunnille. Pienetkin 
onnistumiset ovat tärkeitä ja rakentavat maaperää isoille aikaan-
saannoksille. Hyödyt eivät välttämättä ole kaikille samanarvoisia.

Seutuyhteistyöhankkeisiin osallistuvat pääsääntöisesti kaikki kunnat. 
Kunnat varmistavat seudullisten prosessien etenemisen 
organisaatioissaan. 

Kunnat rakentavat aktiivisesti kaupunkiseudun ja maakunnan 
työnjakoa ja yhteistyömallia. 
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