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TAMPEREEN JA PIRKANMAAN EU-TOIMISTON  

TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

Toiminnan viitekehys: 

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

pohjautuu ohjausryhmässä 11.5.2012 hyväksyttyihin toiminnallisiin tavoitteisiin1 ja 

ohjausryhmässä 6.9.2022 käytyyn lähetekeskusteluun toimintasuunnitelmasta.   

EU-toimiston toimintaa ohjaavat Tampereen kaupungin, Tampereen kaupunkiseudun 

ja Pirkanmaan maakunnan strategiat, joiden kaikkien keskiössä ovat erityisesti 

kestävyys ja ilmastoneutraalisuus, vihreä ja digitaalinen siirtymä, saavutettavuus, 

hyvinvointi ja turvallisuus. 

Keskeisenä päätavoitteena EU-toimistolla on Tampereen kaupungin, Tampereen 

kaupunkiseudun ja Pirkanmaan maakunnan kestävän kasvun ja kehityksen 

edistäminen. 

EU-toimiston tekemisen viitekehyksenä vuonna 2023 on vihreän ja digitaalisen 

siirtymän sekä ilmastoneutraalisuustavoitteiden tukeminen, alueen 

saavutettavuuden edistäminen sekä - mahdollisuuksien mukaan - maakunnan 

turvallisuus- ja resilienssitavoitteiden tukeminen. 

 

                                                 
 
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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Näitä painopisteitä tukevat myös vahvasti EU:n 2019-2024 vihreän ja digitaalisen 

siirtymän ja ilmastoneutraalisuuden tavoitteet ja strategiat sekä panostukset 

ilmastoystävällisiin liikennemuotoihin siirtymiseen (raideliikenne) ja kasvavat 

panostukset eurooppalaiseen autonomiaan. 

EU-toimiston vuoden 2023 tekemisen viitekehys ja painopisteet linkittyvät myös 

vahvasti maakunnan kansallisen edunvalvonnan kärkiin sekä kevään 2023 

eduskuntavaaleja silmällä pitäen maakunnan hallitusohjelmatavoitteisiin. 

EU-toimiston toimintasuunnitelma 2023: 

EU-toimiston resurssit keskitetään vuonna 2023 Tampereen kaupungin, Tampereen 

kaupunkiseudun ja Pirkanmaan maakunnan vihreän ja digitaalisen siirtymän sekä 

ilmastoneutraalisuustavoitteiden tukemiseen ja saavutettavuuden edistämiseen. 

Lisäksi EU-toimisto tukee mahdollisuuksien mukaan Pirkanmaan turvallisuusklusterin 

toimintaa EU-tasolla. 

Vuoden 2022 aikana EU-toimisto tuki seuraavia: 

1) Tampereen kaupungin tavoitetta päästä sadan eurooppalaisen hiilineutraalin 

ja älykkään kaupungin joukkoon osana EU:n climate neutral and smart cities -

missiota; 

2) Tampereen kaupungin tavoitetta päästä mukaan Adaptation to Climate 

Change -ilmastonmuutoksen sopeutumista koskevaan missioon; 

3) Tampereen kaupungin tavoitetta päästä mukaan EU Urban Agenda 

Partnership on Greening Cities -aloitteeseen; 

4) Pirkanmaan liiton tavoitetta päästä Circular Cities and Regions (CCRI) 

kiertotalouden eurooppalaiseksi pilottialueeksi.  

 Edellisiin toimintoihin liittyen, vuonna 2023 EU-toimisto panostaa erityisesti 

seuraaviin ilmastoneutraalisuustoimenpiteisiin: 

 Climate neutral and smart cities missioon liittyvän toiminnan, ml. EU-

hankehaut, tukeminen 

 Adaptation to climate change -ilmastonmuutokseen sopeutumisen 

mission liittyvän toiminnan, ml. EU-hankehaut, tukeminen 

 EU Urban Agenda Partnership on Greening Cities -toiminnan tukeminen 

 Circular Cities and Regions (CCRI) kiertotalouden pilottilaluetoiminnan 

tukeminen 

 Vaikuttamis- ja näkyvyystoimenpiteet (verkostot ja oleelliset tilaisuudet) 

 Mahdolliset muut teemaan liittyvät haut 2023-2024 (tunnistaminen, 

valmistautuminen) yhdessä strategisten kumppaneiden kanssa 
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 EU-toimisto keskittyy myös EU:n erillisrahoitusohjelmista - erityisesti Horisontti 

Eurooppa; Digitaalinen Eurooppa; Verkkojen Eurooppa; eurooppalainen 

kaupunkialoite (ml. European Urban Initiative IA); Life+ ja Interreg -ohjelmat - 

haettavan rahoituksen tukemiseen: 

 Fokuksessa ovat EU-toimiston omistajien (ml. strategiset kumppanit) 

hankkeet 

 EU-toimisto tukee Tampereen ja Pirkanmaan Digitaalisen kompassin toimintaa 

EU-tasolla: 

 Alueellisten prioritettien (ml. SoCHub: järjestelmäpiirisuunnittelu) 

kansainvälisen yhteistyön kehittämisen tukeminen sekä oleellisten EU-

rahoitushakujen tunnistaminen ja niihin valmistautuminen yhdessä 

strategisten kumpaneiden kanssa 

 EU-toimisto jatkaa Suomen päärataan liittyvää vaikuttamistyötä sekä Brysselissä 

että kansallisesti: 

 Verkkojen Eurooppa -ohjelman rahoitushakuihin 2022-2023 

vaikuttaminen ja valmistautuminen kansallisesti 

 Euroopan laajuista liikenneverkkoa määrittelevän TEN-T -suuntaviiva-

asetuksen päivityksen lainsäädännön seuraaminen ja siihen mahdollisesti 

vaikuttaminen Euroopan parlamentissa 

 EU-toimisto tukee tarvittaessa Pirkanmaan turvallisuusklusterin toimintaa EU-

tasolla: 

 Mahdolliset EU-hankehaut 

 Klusterin toiminta European Network of Defence-related Regions (ENDR) -

verkostossa 

 NATO:n osaamiskeskuksiin liittyvät selvitykset 

 EU-toimisto jatkaa alueen toimijoiden yleistä valmistautumista ohjelmakauden 

2021-2027 rahoitusmahdollisuuksiin ja järjestää tarpeen mukaan webinaareja 

sekä mahdollisuuksien ja resurssien mukaan räätälöityjä asiantuntijavierailuja 

Brysseliin oleellisista toimijoista koostuville ryhmille 

 EU-toimisto tukee yhdessä EU-tiimin (Tampereen kaupungin projektitoimisto ja 

Suomen Itämeri-instituutti) kanssa kaupungin palvelualueiden EU-

rahoitusvalmiuksen kehittämistä kaupungin strategisen EU-projektityön käsikirjan 

linjausten mukaisesti 

 EU-toimisto jatkaa ja vahvistaa yleistä tiedottamista (nettisivut, uutiskirje, some-

kanavat) ja käynnistää uuden ohjelmakauden Horisontti Eurooppa -ohjelmasta 

saatavan rahoituksen saannon seuraamisen 
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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 

Sekä tarvittaessa ja näin toivottaessa: 

 Suullisena ajankohtaiskatsauksena Tampereen kaupunginhallituksen ja/tai 

johtoryhmän kokouksissa 

 Suullisena ajankohtaiskatsauksena maakuntahallituksen kokouksissa 

 


