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LUONNOS 
TAMPEREEN JA PIRKANMAAN EU-TOIMISTON  

TOIMINTASUUNNITELMA 2021 

Toiminnan viitekehys: 

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2021 pohjautuu 
ohjausryhmässä 11.5.2012 hyväksyttyihin toiminnallisiin tavoitteisiin1 
(omistajakysely: yhä relevantit) ja ohjausryhmässä 24.6.2020 ja 24.8.2020 käytyihin 
lähetekeskusteluihin toimintasuunnitelmasta.  Lisäksi Tampereen kaupunkiseudun 
kuntajohtajakokous käsitteli toimintasuunnitelmaehdotusta kokouksessaan 21.8.2020. 

Keskeisenä päätavoitteena EU-toimistolla on Tampereen kaupungin, Tampereen 
kaupunkiseudun ja Pirkanmaan maakunnan elinvoiman, vetovoimaisuuden ja 
kilpailukyvyn edistäminen.  (omistajakysely: yhä relevantit) 

Älykäs kaupunki ja teollisuuden uudistaminen toimivat EU-toimiston tekemisen 
viitekehyksinä myös vuonna 2021. Näitä teemoja tukevat vahvasti kaupungin, seudun 
ja maakunnan hiilineutraalisuustavoitteet sekä Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -
tavoitteet. (omistajakysely: yhä relevantit). Lisäksi EU-toimisto edistää alueen 
saavutettavuutta ja pyrkii mahdollistamaan EU:n koronapandemian aiheuttaman 
taloustaantuman elvytystyökalujen hyödyntämisen. (omistajakysely: nostettu esiin) 

 

                                                 
 
1 EU-toimiston 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 
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EU-viitekehys: 

Vuosi 2021 tulee olemaan poikkeuksellinen. Kyseessä on EU:n 2021-2027-
ohjelmakauden käynnistysvuosi. Uuden ohjelmakauden ja sen rahoituskehyksen 
suunnitelu ja päätöksenteko on ollut pitkään haasteellista, mutta erityisen vaikeaksi se 
muodostui johtuen alkuvuodesta 2020 myös Eurooppaan levinneestä 
koronapandemiasta ja sen aiheuttamista merkittävistä terveys- ja talousongelmista.  

EU-instituutiot ja EU-jäsenmaat ovat tehneet vuoden 2020 aikana lukuisia 
toimenpiteitä sekä koronapandemian taltuttamiseksi että yhteiskunnan sulkemisesta 
aiheutuneen talouskriisin lieventämiseksi.  

Syksyn 2020 aikana EU-jäsenmaat ja Euroopan parlamentti neuvottelevat 
merkittävästä elvytyspaketista, jolla koronapandemiasta johtuvaan syvään 
taloustaantumaan - joka heijastuu myös vientivetoiseen Pirkanmaahan - yritetään 
vastata. Uuden ohjelmakauden, ohjelmien ja hankkeiden käynnistysaikataulu riippuu 
paljon siitä, saadaanko loppuvuoden 2020 aikana päätöksiä uuden ohjelmakauden 
budjettiraamista ja elvytyskokonaisuudesta. 

EU:n elvytystoimien ja uuden ohjelmakauden keskiössä ovat vihreiden ja digitaalisten 
tavoitteiden edistäminen. Kuinka hyvin näihin teemoihin pystytään keskittymään heti 
2021 riippuu paljon koronapandemiatilanteesta. 

Toimintasuunnitelma 2021: 

Myös EU-toimiston toimintamalli vuonna 2021 tulee olemaan poikkeuksellinen. 
Koronapandemiasta käynnistyneet etätyö ja matkustuksen raju vähentyminen ovat 
muokanneet EU-toimiston toimintatapoja. Digitaalisten työkalujen (esim. Teams-
palaverit, koulutukset ja webinaarit) käyttö tulee jatkumaan ja vahvistumaan. Olemassa 
olevia verkostoja voidaan ylläpitää, mutta uusien yhteyksien luominen on haasteellista. 
Tämä heijastuu myös EU-toimiston toimintaan ja vaikutusmahdollisuuksiin. 

Kaiken kaikkiaan, EU:n koronapandemia- ja taloustilanteesta johtuen täytyy myös EU-
toimiston toiminnassa ja fokuksessa varautua epävarmuuteen ja äkillisiin muutoksiin.  

 EU-toimisto seuraa rahoituskauden 2021-2027 rahoitusohjelmien käynnistymistä, 
tukee Pirkanmaan toimijoita rahoitushauissa ja osallistuu tarvittaessa ohjelmia 
koskevaan edunvalvontaan: 

 keskiössä TEN-T/Verkkojen Eurooppa, rakennerahastot, Euroopan horisontti ja 
kulttuuri ja luovat alat 

 Suomen päärata ja siihen liittyvä vaikuttaminen on edunvalvontatyön keskiössä 

 Lisäksi EU-toimisto panostaa erityisesti Pirkanmaan toimijoiden Horisontti2020 -
ohjelmasta haettavan rahoituksen tukemiseen. Tämä tarkoittaa mm. seuraavia 
toimenpiteitä: 

 Säännöllistä yhteistyötä oleellisten toimijoiden kanssa hankehakuihin 
valmistautumisessa 
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 Säännöllistä datan keruuta hankemenestyksestä 
 Mahdollisia edunvalvontatoimia 

 Tämän lisäksi EU-toimisto tukee alueen toimijoiden yleistä valmistautumista 
uuteen ohjelmakauteen ja järjestää tarpeen mukaan webinaareja sekä 
mahdollisuuksien mukaan räätälöityjä asiantuntijavierailuja Brysseliin oleellisista 
toimijoista koostuville ryhmille. 

 sähköisten työkalujen käyttöä vahvistetaan entisestään 

 EU-toimisto osallistuu Euroopan kulttuuripääkaupunki -hakua koskeviin 
mahdollisiin EU-rahoitus-, vaikuttamis- ja näkyvyystoimeksiantoihin. 

 EU-toimisto edistää alueen toimijoiden EU:n koronaelvytystyökalujen 
hyödyntämistä ja osallistuu tarvittaessa elpymisvälineitä koskevaan 
edunvalvontaan. 

Raportointi: 

EU-toimisto raportoi toimenpiteistä, tuloksista ja palautteesta seuraavilla työkaluilla: 

 Suullisena ajankohtaiskatsauksena EU-toimiston ohjausryhmän kokousten 
yhteydessä 

 Kirjallisena toimintakertomuksena kerran vuodessa 
 Suullisena ajankohtaiskatsauksena kaupunkiseudun kuntajohtajakokouksissa 

(3xvuosi) 

Sekä tarvittaessa ja näin toivottaessa: 

 Suullisena ajankohtaiskatsauksena Tampereen kaupunginhallituksen ja/tai 
johtoryhmän kokouksissa 

 Suullisena ajankohtaiskatsauksena maakuntahallituksen kokouksissa 
 


	LUONNOS
	TAMPEREEN JA PIRKANMAAN EU-TOIMISTON
	TOIMINTASUUNNITELMA 2021

