VAIKUTTAMISSUUNNITELMA 2019
Eduskuntavaalit 2019
Liikenneinvestoinnit ja saavutettavuus
Kaavoitus ja maankäyttö
Koulutus ja työvoiman saatavuus

Vaikuttamissuunnitelma
Vaikuttamissuunnitelmaan on koottu Tampereen kauppakamarin keskeiset
edunvalvonnan tavoitteet, kohteet ja toimet vuodelle 2019. Suunnitelma
laaditaan yhteistyössä kauppakamarin luottamushenkilöiden kanssa ja se
sisältää jäsenyritysten tärkeimmäksi kokemat asiat. Valmisteluprosessi alkaa
syksyllä kyselyllä, jolla kartoitetaan keskeisimmät edunvalvonnan paino
pisteet. Syksyn aikana kyselyaineistoa käsitellään luottamushenkilöiden
kanssa valiokuntien kokouksissa ja kauppakamarin hallituksessa. Vaikuttamis
suunnitelman hyväksyy Tampereen kauppakamarin hallitus. Vaikuttamis
suunnitelma ohjaa kauppakamarin edunvalvontatyötä ja kertoo laajalle
yleisölle, sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille kauppakamarin tavoitteista
kuluvalle vuodelle.

Vaikuttamissuunnitelma 2019
LIIKENNEINVESTOINNIT
JA SAAVUTETTAVUUS

Eduskuntavaalit 2019
Huhtikuussa 2019 järjestetään eduskuntavaalit. Niiden jälkeen uusi hallitus
valmistelee merkittävimmin Suomen kehitystä seuraavan neljän vuoden aika
na ohjaavan hallitusohjelman. “Ratkaisuja Suomelle” -ohjelma tarjoaa kauppa
kamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi.
Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman,
työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sujuvamman sääntelyn edistämi
seksi. Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmas
tonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen.
Kauppakamariryhmän hallitusohjelmatavoitteisiin voi tutustua osoitteessa
https://kauppakamari.fi/2018/12/11/44018/

Kauppakamari edistää yhdessä muiden toimijoiden kanssa tavoitteita, jotka
tähtäävät pääradan kapasiteetin lisäämiseen Tampereen ja Helsingin välillä
sekä matkustusajan lyhentämiseen koko rataverkon alueella. Pääradan
kehittäminen vahvistaa myös Tampere-Pirkkalan lentoaseman merkitystä.
Vuonna 2019 kärkenä on erityisesti pääradan suunnitteluvalmiuden nosto.
Toimet pitää saada yleissuunnitelmatasolle, jotta rakentamiselle voidaan
hakea rahoitusta Verkkojen Eurooppa (CEF) -instrumentista ja muista
julkisista ja yksityisistä rahoituslähteistä.

Tavoite 1
Matkustusaika Tampereen ja Helsingin välillä lyhenee tuntiin ja
15 minuuttiin. Ilman pääradan parannuksia Suomi pysähtyy.
➜ Pääradan yleis- ja ratasuunnittelu nostetaan hallitusohjelmaan ja 		
yleissuunnittelu toteutetaan kahdessa (2) vuodessa.

LIIKENNEINVESTOINNIT
JA SAAVUTETTAVUUS

Liikenneinvestoinnit ja saavutettavuus

Tavoite 2
Sujuva työmatkaliikenne ja laadukkaat väylät takaavat kilpailuedun.
➜ Pirkanmaalle tärkeät tiehankkeet toteutetaan. Hämeenkyrön ohitustien
rakentaminen ja valtatie 9 parannukset välillä Alasjärvi–Orivesi lisäävät 		
työmatkaliikenteen ja elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta.
➜ Tunnelin koko potentiaali otetaan käyttöön parantamalla Vaitinaron
risteyksen läpäisyä lisäkaistoilla ja lopulta eritasoliittymällä.
➜ Pirkanmaan liikennehankkeet ovat mukana valtakunnallisessa 			
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.
➜ Kauppakamaria ja jäsenyrityksiä kuullaan raitiotien toisen vaiheen 			
suunnittelussa.
➜ Julkaistaan seurantatutkimus raitiotien rakentamisen aikaisista haitoista 		
Tampereen yliopiston ja kaupungin kanssa.

Tavoite 3
Kehitämme yhteistyötä Tampereen lentoasemalta liikennöivien
kumppanilentoyhtiöiden kanssa ja takaamme yhteydet maailmalle
Helsingin, Tukholman ja Riikan hub-asemien kautta. Kehitystyössä
painotetaan edellytyksiä reittiliikenteen kannattavuuden jatkuvalle
kasvulle sekä lomaliikenteen kysyntäpotentiaalin realisoitumiselle.
➜ Tampere-Pirkkalan lentoasema tarjoaa lentoyhtiöille ja muille
kumppaneilleen alustan menestykselliseen liiketoimintaan.
➜ Jatketaan Tampere-Pirkkalan lentoaseman markkinointia yhdessä sieltä
liikennöivien lentoyhtiöiden ja Business Tampereen kanssa.
➜ Markkinoidaan kenttää Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän suuntiin sekä
laajalti pääradan vaikutusalueella.
➜ Kauppakamari varmistaa Finavian loput rullaustieinvestoinnit.

MAANKÄYTTÖ
JA KAAVOITUS
Tampereen kauppakamarin vaikuttamiskyselyssä enemmistö yrityksistä
oli sitä mieltä, että kaavoitusta pitää nopeuttaa ja rakentamisen säätelyn
yksityiskohtaisuutta merkittävästi vähentää.
Yrityksiä rasittavat kiinteistöverojen lisäksi useat erilaiset tarkastus-, valvontaja lupamaksut, jotka heikentävät yritysten kilpailukykyä ja siten vaikeuttavat
yritysten mahdollisuutta työllistää esimerkiksi nuoria.

Tavoite 1
Tampereen kaupunkiseudun kunnat antavat palvelulupauksen, jossa
pyritään erityisesti siihen, että yritysten kaavoitus- ja lupa-asiat eivät veny
liian pitkiksi. Rakennustapaohjeissa ja kaavoituksessa luovutaan liian
yksityiskohtaisten määräysten asettamisesta rakennusten julkisivulle ja
ympäristölle.

Tavoite 2
Tampereella tulee siirtyä malliin, jossa osallistumis- ja arviointi
suunnitelman jälkeen siirrytään suoraan kaavaehdotusvaiheeseen
eli luonnosvaihe jätetään pois.

Tavoite 3
Tampereen kauppakamari selvittää yritysten näkemyksen maankäytön
ja lupaprosessien sujuvuudesta sekä erilaisten maksujen merkityksestä
yritysten kilpailukyvylle.

➜ Kauppakamari välittää tietoa jäsenistölleen sekä tukee oppilaitosten, yritysten
ja opiskelijoiden tapahtumia.
➜ Kauppakamari ja sen ICT-valiokunta toteuttavat Meillä valmistut -kampanjan, 		
joka mahdollistaa opintojen etenemisen työn ohessa, edistää opiskelijoiden 		
valmistumista ja yritysten työvoiman saatavuutta.

Tavoite 4

KOULUTUS JA
TYÖVOIMAN SAATAVUUS
Hallitusohjelmaan tulee kirjata suurten kaupunkiseutujen erityisvaatimukset
liittyen muun muassa työllisyyden hoitoon, oppilaitosten aloituspaikkoihin,
kehittämisrahoitukseen ja kotouttamiseen.

Tavoite 1
Nuoret hakeutuvat aloille, joiden tulevaisuuden työllisyysnäkymät
ovat hyvät.
➜ Kauppakamari organisoi yhdessä Tampereen kaupungin ja seutukunnan 		
koulujen kanssa teollisuusvierailuja kaikille kahdeksasluokkalaisille.

Tavoite 2
Turvataan toisen asteen ammatilliselle koulutukselle riittävät ja
alueen kasvun mukaiset resurssit.
➜ Vaikutetaan talousarviovalmisteluun yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa 		
sekä tuetaan ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeita ja rahoitushakuja.

Tavoite 3
Oppilaitosten ja työelämän yhteydet paranevat
➜ Kampuskamari 2019–2020 toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston 		
kanssa ja laajennetaan sitä koskemaan useampia toimialoja. Kampuskamari.fi

Tampereella aloitti uusi vahva säätiöyliopisto, jonka perustajajäsen
Tampereen kauppakamari on. Osallistumme perustajana säätiöyliopiston
hallituksen nimitystoimikunnan jäsenten valintaan sekä pyrimme
vahvistamaan yliopiston ja yritysten yhteistyötä.
➜ Kauppakamari osallistuu elinkeinoelämää lähellä olevien professuurien 		
rahoittamiseen.
➜ Kauppakamari pyrkii saamaan yrityksiltä rahoitusta em. työelämäprofessuureihin.

Tampereen kauppakamarin
yhteistyökumppanuudet 2019
Pirkanmaan turvallisuusklusterissa Tampereen kauppakamari,
Tampereen yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu, Pirkanmaan liitto, Business
Tampere, Tampereen kaupunki, Puolustusvoimat, Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto, VTT, SPR ja Tukes vahvistavat yhteistyötään.
Maailmanlaajuinen Startup World Cup tuo yhteen innovatiiviset startupit,
venture capital -sijoittajat ja maailmanluokan yritysjohtajat. Startup World Cup
Finland järjestetään Tampereen Pakkahuoneella 6. maaliskuuta.
www.startupworldcup.io/finland-event
Stream Startup Festival tarjoaa monipuolista ohjelmaa ja käytännön
työkaluja aikaisen vaiheen startupeille. https://streamfestival.org
Kasvu Open Pirkanmaa tarjoaa huhti-toukokuussa sparrausta kaikille
kasvuyrityksille. Sparraus on yrityksille maksutonta ja sen tavoite on edistää
yrityksen kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. www.kasvuopen.fi

Vaikuttamisen verkosto
Ota yhteyttä, edunvalvonta-asioissa palvelevat
Antti Eskelinen, toimitusjohtaja, 050 655 69
Peer Haataja, 040 553 5535 Juha Koski, 040 737 5386 Milla Ojala, 040 700 0003
Akira Ropo, 0500 622 128 Markus Sjölund, 040 745 4342

Kauppakamarin säännöt

Sääntöjensä mukaan Tampereen kauppakamari
➜ Edistää toiminta-alueensa elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä 		
kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta.
➜ Valvoo toiminta-alueensa elinkeinoelämän etuja
sekä edistää elinkeinoelämän ja viranomaisten
välistä yhteistoimintaa.
➜ Tekee edellä mainittuja asioita koskevia aloitteita
ja antaa viranomaisille lausuntoja elinkeinoelämää koskevissa asioissa ja harjoittaa 		
yritystoiminnan edistämiseksi tiedotus-, julkaisu-,
neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa.
➜ Kauppakamariryhmän arvot ovat
• luotettavuus
• osaaminen
• yhteistyö.

Vaikuta ja verkostoidu!

Kauppakamarilaki
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Kauppakamari on Keskuskauppakamarin jäsenyhteisö, jonka toiminta-alueena on Keskuskauppakamarin sille vahvistama alue. Kauppakamari kehittää toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä hoitaa sille säädettyjä ja
määrättyjä julkisia tehtäviä.
Tampereen kauppakamarin
toiminnan päämäärä on jäsenyritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja elinvoimaisen elinkeinoelämän kehittäminen Pirkanmaalla.
Tampereen kauppakamari edustaa
jäsenistöään. Jäseninä on yli 2 100
erikokoista ja eri toimialoja edustavaa yritystä ja yhteisöä.
Tampereen kauppakamarin
toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla
ja maksullisilla palveluilla. Jäsenyys
on vapaaehtoista. Jäsenyritysten ja
alueen tarpeet ratkaisevat kauppakamarin edunvalvontakohteet.

www.tampereenkauppakamari.fi/edunvalvonta/vaikuttamissuunnitelma

