
 
 
         

 
 
 
TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTI 
 
SEUTUHALLITUKSEN JA KUNTAJOHTAJIEN YHTEINEN TYÖPAJA 28.10. kl 9.00-11.00 
 
Seutuhallitus on käynnistänyt seutustrategian ja seudullisen yhteistyön arvioinnin. Haluamme 
kartoittaa jäsenkuntien näkemyksiä nykyisen strategian toteutumista ja saada evästystä tulevaan 
strategiakauteen. Arviointi tehdään yhdessä MDI Public Oy:n kanssa 
 
Tampereen kaupunkiseutua kehitetään kokonaisuutena. Visionamme on olla yhdessä tekemisen 
edelläkävijä ja kansainvälinen älykkään kasvun keskus. Kuntien yhteistyötä ohjaa valtuustojen 
vuonna 2017 hyväksymä kolmas seutustrategia. Sen pääviestit ja tavoitteet kiinnittyvät kolmeen 
teemaan: Lisää kilpailukykyä, Kasvulle kestävä rakenne ja Hyvinvoiva yhteisö. 
 
Tässä työpajassa arvioidaan ja tarkastellaan yhdessä seutuhallituksen ja kunnanjohtajien kanssa 
seutustrategian sisältöjen ja tavoitteiden toteutumista ja pyritään tunnistamaan siten selkeästi 
onnistumisia ja kehittämiskohteita. Työpajassa vahvistetaan myös yhteistä ymmärrystä seudun 
dynamiikasta tutustumalla ajantasaiseen toimintaympäristöanalyysin ja käymällä läpi seutustra-
tegian itsearviointikyselyn tuloksia. 
 
TYÖSKENTELYTAVAT:   

Kukin on läsnä sähköisessä Teams-työskentelyalustassa, jolla on jo liittynyt seutu-
hallituksen kokoukseen.  

 
Työskentelyssä hyödynnetään helppoa ja vuorovaikutteista Screenio-työskentely-
alustaa, jonka käyttöön annetaan ohjeet ja ilmoitetaan linkki. 
 

 
9.00 AVAUS: TAUSTA JA TAVOITTEET, TYÖSKENTELYOHJEET 

Päivi Nurminen, seutujohtaja 

● Tervetuloa 
● Työpajan taustaa  
● Työpajan tavoitteet (Syötettä Tampereen kaupunkiseudun strategian ja sen vaikuttavuu-

den arviointiprosessiin; reflektoidaan, kuinka on onnistuttu tähän mennessä strategian 
keskeisillä alueilla.) 

Janne Antikainen, kehitysjohtaja (MDI) 

• Työpajan ohjelma, työskentelytavat ja screenion käyttöönotto 
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9.10 TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 
 
Janne Antikainen (MDI) esittelee toimintaympäristöanalyysin Tampereen seudusta ja vertailun 
suhteessa muihin kaupunkiseutuihin.  
 

Screeniossa kysytään esim: 

1. Miten kaupunkiseutu on mielestäsi kokonaisuu-
dessaan pärjännyt toimintaympäristön muutok-
sessa  

2. Missä asioissa on onnistuttu hyvin  

3. Missä asioissa ei ole onnistuttu  

4. Mitkä ovat tärkeimmät signaalit / trendit, joihin 
on jatkossa kiinnitettävä huomiota  

Mahdollisuus muutamaan kommenttipuheenvuoroon. 
 
9.45 KAUPUNKISEUDUN ITSEARVIOINTIKYSELYN TULOSTEN ESITTELY 
 
Veera Mustonen, johtava asiantuntija (MDI) esittelee kyselyn tärkeimmät tulokset ja kiinnosta-
vimmat nostot. 
 

Screeniossa kysytään esim: 
1. Vastasivatko kyselyn tulokset odotuksiasi? Jos eivät, niin mikä yllätti? 
2. Arvioi, kuinka seutustrategia on onnistunut vaikuttamaan seuraaviin asioihin  

 

1 2 3 4 5 

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      

Osallistava toimintaympäristö      
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3. Arvioi, miten seutustrategia on onnistunut  
tuottamaan lisäarvoa seuraaviin asioihin:  
● Kaupunkiseudun kilpailukyky ja vetovoima 
● Kaupunkiseudun kestävä kasvu ja kehitys 
● Kaupunkiseudun yhteisö ja asukkaiden hyvinvointi 

Mahdollisuus muutamaan kommenttipuheenvuoroon. 
 
10.15 TUULETTELUA JA TERVEISIÄ SEUDUN ULKOPUOLELTA 
 
Eero Holstila, neuvonantaja (MDI), tuo arviointiraadin ensimmäisiä näkökulmia sekä haastaa 
kaupunkiseutujen kehityksestä ja opponoi seudullista yhteistyötä. 
 
Screeniossa kysytään esim: 

1.Sinisen meren strategia-analyysi. Mitä seutuyhteistyössä tulisi   
● luoda (kokonaan uutta) 
● vahvistaa 
● keventää 
● poistaa (kokonaan)? 

Janne Antikainen MDI fasilitoi keskustelun. 

10.45 VIIMEISET PALAUTTEET OSALLISTUJILTA SCREENIOSSA  

Anna arvio, Kuinka seudullisessa yhteistyössä on onnistuttu eri tasoilla asteikolla 1-5 
● Asukastaso 
● Kuntataso 
● Seututaso 
● Maakuntataso 
● Kansallinen taso 

 
10.50 SEURAAVAT ASKELEET JA TYÖPAJAN PÄÄTTÄMINEN 
 
Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 

● Seuraavat askeleet ml Seutufoorumi 
● Evästys arvioinnin jatkotyöhön ja raadin työskentelylle 
● Tilaisuuden päätös 

11.00 TILAISUUS PÄÄTTYY  
  
 


