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Tampere haluaa palkata uuden
kokoaikaisen elinkeinojohtajan
Muutos: Tredealla ei enää olisi
päävastuuta Tampereen
käytännön elinkeinopolitiikasta
AKI TAPONEN
Aamulehti

Tampereen kaupunki terävöittää elinkeinotoimintaa
perustamalla uuden kokoaikaisen elinkeinojohtajan
viran, jos kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto
hyväksyy suunnitelmat.
Paikka laitetaan ulkoiseen
hakuun.
Käytännön päävastuu kaupungin elinkeinojen edistämisestä
on ollut tähän saakka pitkälti
seudun kuntien elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:llä.
–On käynyt selväksi, että kaupungin pitää myös itse näkyä
yritysmaailman suuntaan nykyistä enemmän. Ei riitä, että
kaupunkia edustaa kuntien yh-

teinen toimielin, sanoo Tampereen kaupungin kehityksestä
vastaava konsernijohtaja Kari
Kankaala.

Yhteistyön kehittäjä
Elinkeinojohtajan vastuulle
tulee yhteistyön kehittäminen
elinkeinoelämän kanssa ja yritysasiakkaiden palvelujen sujuvoittaminen.
Tampereella Jyrki Laiho on
hoitanut maankäyttö- ja elinkeinojohtajan virkaa.
Toimenkuva on liittynyt pitkälti maankäyttöön, elinkeinostrategian linjaamiseen ja kansallisen tason sidosryhmäyhteistyöhön.
Kankaalan mukaan tuleva
elinkeinojohtaja voi tulla yritysmaailmasta tai julkiselta sektorilta. Hänellä pitää olla kuitenkin olla mielellään kokemusta

yritysmaailmasta ja sen kehittämisestä.

Epäselvyyttä ollut
Tampere on teettänyt arvioinnin Tredean toiminnasta ja
työnjaosta kaupungin kanssa.
Yritykset ja sidosryhmät kokivat, että Tampereen kaupungin
toiminta näyttäytyy epäselvänä
erityisesti pienten ja keskisuur-

a

Kaupungin pitää
myös itse näkyä
yritysmaailman
suuntaan nykyistä
enemmän.
Kari Kankaala,

konsernijohtaja

ten yritysten vinkkelistä.
Lisäksi Tampereen panostusten koettiin valuvan osin hukkaan muiden kuntien ristiriitaisen toiminnan takia.
Ympäristökunnissa yrityskehityksestä ovat vastanneet omat

päätoimiset elinkeinojohtajat
tai elinkeinoasiamiehet.
Tampere on käynyt naapurikuntien kanssa keskusteluja
Tredean tulevasta roolista. Kuntajohtajat ovat pyytäneet siltä
ehdotusta seudullisten elinkeinopolitiikan periaatteiden kokoamisesta.
Tampereen kaupunki on mukana myös FinnMedi Oy:ssä

Tausta
Neljä miljoona
euroa vuodessa
Tampereen kaupunki on käyttänyt elinkeinopolitiikkaan
matkailun edistäminen mukaan lukien runsaat 4 miljoonaa euroa vuodessa.
Kaupungin tilaus Tredealta on
noin 3 miljoonaa euroa.
Avoin Tampere -ohjelman
kautta on kanavoitu noin miljoona euroa.
Itämeri-instituuttia tuetaan
140 000 eurolla.

ja Hermia Group Oy:ssä, jotka
ovat toteuttaneet lähes 20 vuotta osaamiskeskusohjelmaa. Se
päättyy vuodenvaihteessa.

Laihosta kehitysjohtaja
Tampere osallistuu uuteen valtakunnallisen valtion ja kaupunkiseutujen rahoittamaan Innovatiiviset kaupungit eli Inkaohjelmaan.

Kommentti

Tampere
tarvitsee
taistelijan
Tampereella ei ole omaa elinkeinojohtajaa, vaikka ympäristökunnissa sellainen tai
vastaava usein on.
Tampere on se tosiuskovainen, joka on laittanut
pelimerkkinsä seudulliseen
Tredeaan.
Muut ovat pitäneet varjona
elinkeinojohtajia tai vastaavia, joiden tehtävä on ollut

Siinä Tampereen vastuulla on
Älykäs kaupunki ja uudistuva
teollisuus -kokonaisuus, jonka
vetotehtäviin Jyrki Laiho siirtyy.
Hänen virkansa muutetaan
kehitysjohtajan viraksi.
Järjestelyssä kiinteistöjohtaja
Mikko Nurmisen vastuulle tulee kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin maapolitiikka.
toimia vain ja ainoastaan
kuntansa hyväksi.
Kunnallinen elinkeinoyhteistyö on tarpeellista. Yrityksiä ja työpaikkoja kalastellessa, ei omia keinoja ja saalispaikkoja silti kannata jakaa
pahimmille vihollisille, joita
ovat usein naapurikunnat.
Tampereelta Ylöjärvelle kolmostietä ajettaessa on
tyhjä kohta kunnes Ylöjärven
raja ylittyy.
Jopa alkaa elinkeinotoimintaa, toimitiloja ja teollisuustontteja näkyä. Hyvä
näin, mutta saisi näkyä Tampereenkin puolella.
KARI ASIKAINEN

