26.5.2016

Kamarin uutiset 3/2015: ajankohtaista, lakikatsauksia, koulutuksia, tilaisuuksia

Tampereen kauppakamarin ejäsentiedote 11.3.2015

Jos et pysty lukemaan tätä viestiä, klikkaa tästä.

SHARE TO

| www.tampereenkauppakamari.fi | Lähetä eteenpäin | Tilaa uutiskirje |

PÄÄKIRJOITUS: Pysäköintinormien luomisessa oltava varovainen
Tampereen kaupunki selkeyttää pysäköintipolitiikkaansa kevään aikana.
Pysäköintipolitiikan uudistus valmistuu huhtikuussa 2015 ja siitä pyydettiin
lausuntoa kauppakamarilta.
Tampereelle on aiemmin määritelty minimimäärä, paljonko parkkipaikkoja
pitää toteuttaa rakentamisen yhteydessä. Jatkossa näin ei enää olisi.
Rakentamiseen aiotaan määritellä autopaikkamaksimi, jonka saa ylittää vain
erityisin perustein. Kiinnitimme kaupan valiokunnassa erityistä huomiota
siihen, että kukaan ei varsinaisesti tiedä minkälaisia vaikutuksia uudella
normistolla on esimerkiksi kaupan investoinneille.
Tampereen kaupunki ei saa luoda normistoa, joka rajoittaa investointeja ja
erilaisten konseptien luomista kantakaupunkiin ja keskustaan. Kaupan tai
muun palvelun täytyy itse pystyä luomaan liiketaloudellisesti kannattavaa
toimintaa. Siihen kuuluu myös riittävän pysäköintitarpeen laskeminen.
Haastavaa jatkotyössä on myös pysäköintiajan määritteleminen. Keskustassa ja aluekeskuksissa toimii erilaisia
palvelu ja kaupan konsepteja. Osalle riittää hyvin lyhyt asiointipysäköinti. Osa palveluista vaatii kuitenkin
pidemmän ja joustavamman asiointiajan.
Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund
Tampereen kauppakamarin lausunto pysäköintipolitiikasta 2015

Pirkanmaalla kesätyöpaikkoja yhtä paljon kuin viime vuonna
Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksistä ja yhteisöistä 63 % palkkaa kesätyöntekijöitä.
Kesätyöpaikkakyselyyn vastanneissa 265 organisaatiossa on ainakin 4 120 kesätyöpaikkaa. Vastaajista 11 %
ilmoitti, ettei osaa vielä sanoa palkataanko kesätyöntekijöitä. Teollisuus ja rakennusaloilla kesäpesteistä on 16
%, julkisella sektorilla ja järjestöissä 20 %, palvelualoilla 24 %, kaupan sekä majoitus ja ravintolaaloilla 40 % eli
suurin osa kesätöistä.
Pirkanmaan kesätyökysely 2015:n tulokset
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Työoikeus työnjohto
oikeuden ja
työturvallisuuden
näkökulmasta
18.3. klo 9–12

Tuottavan
kansainvälisen
tavarakaupan
perusedellytykset
ti 24.3. klo 9–14

Asiakaspalvelun
kehittäminen –
asiakaspalvelu aitona
menestystekijänä
ti 14.4. klo 9–16

Technopolis Yliopistonrinne
 Asiantuntijoina asianajaja,
varatuomari Toni Sortti,
Asianajotoimisto LAW TALENT
OY ja työoikeuden asiantuntija,
varatuomari Johanna
Uusitalo, KPMG Oy
 Jäsenhinta 230 euroa (+alv),
normaalihinta 460 euroa (+alv)

Technopolis Yliopistonrinne
 Asiantuntijoina
siirtohinnoittelun asiantuntija,
Director Jouni HonkaAho,
arvonlisäverotuksen
asiantuntija Senior Tax
Manager Piia Räty ja
tulliasiantuntija
Senior Manager Kari
Kurkioja, Ernst & Young Oy
 Jäsenhinta 320 euroa (+alv),
normaalihinta 640 euroa (+alv)

Technopolis Yliopistonrinne
 Asiantuntijana YTM, tiedottaja
Henrietta Aarnikoivu,
Protulos Oy
 Jäsenhinta 320 euroa (+alv),
normaalihinta 640 euroa (+alv)

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Arvostava esimies
ti 21.4. klo 9–15
Technopolis Yliopistonrinne
 Asiantuntijana johdon
työnohjaaja Master CSLE® ja
valmentaja, toimitusjohtaja
Pia Vilanen, Luotain
Consulting Oy
 Jäsenhinta 320 euroa (+alv),
normaalihinta 640 euroa (+alv)
Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Sosiaalisen median
strategiapäivä
to 23.4. klo 9–15
Technopolis Yliopistonrinne
 Asiantuntijana viestinnän ja
sosiaalisen median asiantuntija
Hanna Puro, Zento Oy
 Jäsenhinta 320 euroa (+alv),
normaalihinta 640 euroa (+alv)
Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Tilinpäätöksen tulkinta
ti 28.4. klo 9–15
Technopolis Yliopistonrinne
 Asiantuntijoina KHT,JHTT,
CIA Jaakko Rönkkö ja KHT
Erkki YliRantala, Revisium
Oy
 Jäsenhinta 320 euroa (+alv),
normaalihinta 640 euroa (+alv)
Ilmoittautuminen ja lisätietoja

HHJPJKURSSI to 7.5. klo 12.15–16.30
ja pe 8.5.2015 klo 8.30–14.30
Pkyrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla
käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmä
dynamiikkaa. Puheenjohtajalla on kyky kehittää niin
omaansa kuin hallituksen jäsenten hallitus
osaamista. Toimiva hallitus toimii osakeyhtiön
voimavarana ja suunnan näyttäjänä. Kurssi sopii
sekä hallitusten puheenjohtajille että puheen
johtajaksi aikoville. Osallistujilta edellytetään HHJ
kurssin käymistä tai vastaavien tietojen
hallitsemista. Normaalihinta 1 950 € (+ alv 24 %),
jäseniltä 1450 € (+ alv 24 %).

HHJkurssi 5/2015: ti 5.5. · ti 12.5.
· ti 19.5. · ti 26.5. (ryhmätyö) · ti 2.6.
HHJkurssit pidetään viitenä peräkkäisenä
iltapäivänä viikon välein klo 12.45–17.30 ja
viimeinen jakso klo 12.45–19, jolloin on mm.
todistustenjako. Jaksojen aiheet: Hyvä hallintotapa,
Hallituksen ja hallitustyön organisointi, Strategiatyö
ja Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus. Ryhmätyö
on aikataulutettu jaksojen 3. ja 4. väliin.Kurssin hinta
2015: 1 900 € (+ alv), jäsenille 1 300 € (+ alv).

Ilmoittautuminen ja ohjelma

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Kiinnostaako
kauppakamarin
jäsenyys vai onko
yrityksenne jo jäsen?
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Maaliskuun jäseninfo
to 19.3. klo 14–16
Technopolis
Yliopistonrinne
(Kalevantie 2), Kansleri
kokoustila

Jäseninfoissa esittelemme
palvelujamme ja kerromme
toimintamme
painopistealueista. Samalla
haluamme tutustua uusiin ja
potentiaalisiin jäseniin sekä
kuulla mielipiteitä palvelujen
kehittämiseksi. Paikkoja
rajoitetusti, ilmoittautumiset
tarvitaan tarjoilujen takia.

Huhtikuun jäseninfo
to 16.4. klo 8.30–10.30
Technopolis
Yliopistonrinne
(Kalevantie 2), Kansleri
kokoustila

Maaliskuun jäseninfoon

Huhtikuun jäseninfoon

Kauppakamariaamiainen 20.3. klo 8.30–11: YRITYSTEN VARTIOINTI & TURVALLISUUS
Defentor Oy:n toimitusjohtaja Jani Autio: Yritysten, kiinteistöjen ja henkilöiden turhat ja tarpeettomat riskit
Securi Oy:n Tampereen johtaja Pasi Merimaa: Langattomat kulunvalvontajärjestelmät ja henkilöturvallisuus
Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Kassalla kasvaminen on kova laji  Finnvera Technopolis Roadshow
to 26.3.2015 klo 8.30–11 Technopolis Yliopistonrinne (Kalevantie 2)
Keith Silverang, Technopolis: ”Valtio käyttää liikaa rahaa perinteisten teollisuusyritysten saattohoitoon, kun
kannusteet pitäisi suunnata kasvuyrityksiin, joihin Suomen seuraava nousukausi tulee perustumaan.”
Katja Keitaanniemi, Finnvera: ”Finnveran panokset on suunnattu kasvaviin, kansainvälistyviin ja
kilpailukykyään parantaviin yrityksiin. Voimme rahoittaa lähes kaikkea mikä kasvaa kannattavasti.”
Ilmoittautuminen ja lisätietoja

VUODEN 2015 KIRJA ON TYÖN ALLA: Tervetuloa mukaan laatujulkaisuun!
Vuosikirja julkistetaan kevätkokouksessa 19.5.2015  kannattaa laittaa kalenteriin.
Kevätkokousesitelmän pitää Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto EJ Penttilä
Viime vuoden vuosikirjaa voi vaivattomasti selailla tämän linkin kautta

Tietämyksenhallinta pirkanmaalaisissa yrityksissä 2000 ja 2010luvuilla
Pääasiassa toiminnot keskittyivät osaamisen hallinnan ja johtamisen kysymyksiin, tietämyksen jakamisen ja
hyödyntämisen koko organisaation kattavasti jäädessä pitkälti näiden toimintojen taustalle. Vertaileva tutkimus
kertoo miten tietämyksenhallinta on vakiintunut yrityksen käytäntöihin ja muuttunut yrityksen prosesseissa sekä
mitä haasteita ja kehittämistarpeita yritykset kohtaavat tiedon ja osaamisen johtamisessa.
Tutkimusraporttiin
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