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SHARE TO

PÄÄKIRJOITUS: Yrityspalveluseteli – säänneltyjen markkinoiden häirikkö
Nyt se on selvitetty. Yrityspalvelut voidaan toteuttaa
palvelusetelimallilla, oikein toimien lakia ei rikota. Tredea selvitteli
asiaa kevään aikana, vaikka työ ja elinkeinoministeriö
varoittelikin, ettei nykylainsäädäntö mahdollista kunnan
myöntämää yrityspalveluseteliä. Pyörityksessä olivat
perustuslaki, valtiontukisääntely, hankintalainsäädäntö ja
kuntalaki. Selvityksen kohteena oleva sähköinen palvelusetelimalli
on mahdollinen siten, että tuen myöntäjä on kunta ja päätöksen
toimeenpanija on esimerkiksi kunnallinen osakeyhtiö.
Nyt syntyy mielenkiintoinen asetelma. Julkiset yrityspalvelut ovat
tähän asti olleet tiukassa TEM:n ohjauksessa. Kootaan
palvelutarjottimia, kilpailutetaan palvelun tuottajat ja myönnetään
yritystukia tarkoin rajattujen kriteerien perusteella.
Yrityspalveluseteli myönnetään yritykselle, joka ostaa palvelun
mistä kokee saavansa parhaan palvelun – katsotaan miten
markkinat reagoivat!
Tampereen kauppakamarin johtaja Peer Haataja
Lisätietoja selvityksistä 21.5.2015 alkaen

Risto E. J. Penttilän esitelmä
kevätkokouksessa 19.5.2015
"Nouseeko Suomi?", kysyi Keskuskauppakamarin
toimitusjohtaja sekä kertasi Suomessa ja tulevassa
hallitusohjelmassa tärkeät huomioon otettavat
seikat.
Tampereen kauppakamarin vuosikokouksessa
jaettiin myös ensimmäiset juuri kirjapainosta tulleet
vuosikirjat. Kaikille jäsenille postitetaan oma
vuosikirja viikon 22 aikana.
Kuvat kevätkokouksesta ja esitelmä tiivistettynä

TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN KANNANOTTO KESKUSTAN KEHITTÄMISESTÄ
Kannanotto kokonaisuudessaan

KAMPUSKAMARI – teorian ja käytännön
kasvualusta
Kampuskamari yhdistää suuren määrän
kauppatieteiden opintojaksoja ja Tampereen
kauppakamarin jäsenyritysten liiketoiminnan
kehittämistarpeet. Jäsenyrityksillä on nyt
erinomainen mahdollisuus saada kauppatieteiden
opiskelijoiden tuoreita näkökulmia mm.
asiakkuuksien kehittämiseen,
kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämiseen,
työhyvinvointiin ja liiketoiminnan analysointiin ja
kehittämiseen.
http://www.anpdm.com/newsletter/2644858/42465E4B7247465E4271
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Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Työnantajan
velvollisuus tarjota
työtä osaaikaiselle

Mitä työnantajan täytyy
tietää uudesta
yhdenvertaisuuslaista?

Henkilötiedot
markkinoinnissa
Lakikatsaukseen

Lakikatsaukseen

Lakikatsaukseen

Excel 2007/2010/2013
INTENSIIVIKURSSI
ma 25.5. klo 916

AJANKOHTAISTA
ARVONLISÄVEROSTA
ti 26.5. klo 912

Technopolis Yliopistonrinne
 Asiantuntijana Tieturi Oy:n kouluttaja
 Jäsenhinta 320 € (+alv), normaalihinta 640 €
(+alv)
 Koulutuksessa käytetään Tieturi Oy:n tietokoneita

Scandic Tampere City
 Asiantuntijana varatuomari Kirsti Auranen, Ernst
& Young Oy
 Jäsenhinta 230 € (+alv), normaalihinta 460 €
(+alv)

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

HHJkurssi 8/2015: ti 25.8.–ti 22.9.
HHJkurssi 10/2015:ke 25.10.–ke 18.11.

Syksyn HHJtutkinnon ilmoittautuminen
alkaa 3.6.2015  tervetuloa tutkintoon!

HHJkurssi pidetään viitenä peräkkäisenä
iltapäivänä viikon välein klo 12.4517.30 ja viimeinen
jakso klo 12.4519.00. Jaksojen aiheet ovat: Hyvä
hallintotapa, Hallituksen ja hallitustyön organisointi,
Strategiatyö ja Yrityksen talouden seuranta ja
ohjaus. Ryhmätyö on aikataulutettu jaksojen
3. ja 4. väliin. Kurssin hinta 2015: normaalisti 1 900
€ (+alv), jäsenille 1 300 € (+alv).

HHJkurssin suorittaneilla on mahdollisuus
suorittaa HHJtutkinto.
Syksyn HHJtutkintoon ilmoittautuminen avautuu
3.6.2015 ja päättyy 27.8.2015.
Tutkintopäivä järjestetään Tampereella
ti 10.11.2015 klo 10.1516.30.

Ilmoittautuminen elosyyskuun kurssille tästä.
Ilmoittautuminen lokamarraskuun kurssille tästä.
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Neljäs Huomisen johtajat mentorointiohjelma käynnistyy syksyllä
Ohjelman tavoitteena on kasvattaa tulevaisuuden yritysjohtajia sekä rakentaa eri aloja edustavien ja eriikäisten
yritysjohtajien verkosto kehittämään pirkanmaalaista yritysjohtamisen kulttuuria kokemuksia jakamalla.
Haku ohjelmaan alkoi 15.5.2015 ja päättyy 14.8.2015. Ohjelma käynnistyy aloitusseminaareilla syyskuun
alussa.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja

KAUPPAKAMARI GOLF 17.6.2015
LAKESIDE VAMMALASSA
Ohjelmassa myös veroasiantuntija Anne
Launiksen ajankohtaiskatsaus (PwC) Uusi hallitus
ja uudet verolinjaukset  mikä muuttuu, mikä ei?.
Katsauksen jälkeen pelataan sarjat: joukkuekisa,
lyöntipeli, pistebogey ja paras scratch.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja

NUORILLE TÖITÄ  Rekrytointi,
yrittäjyys ja koulutustapahtuma
Keskustorilla 4.6.2015 klo 1216.
Lisätietoja

Liity Tieteenraivaajiin  Tampereen
yliopiston varainhankinta on käynnissä
Lisätietoja
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