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Hakukoneoptimointi
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HHJ-puheenjohtajakurssi ............ 1.-2.10.
Totti Karpela: Piinaavat valittajat
 mahdollisuus seurata myös
live streamina ................................ 2.10.
Arvonlisäverotus ja kirjanpito ostoja myyntireskontran näkökulmasta

3.10.

Syväjohtaminen® -valmennus
alkaa .............................................. 7.10.
Fasilitoivan johtajan työkalut & toimintatavat  miten esimies hyödyntää
koko tiiminsä potentiaalin? ............ 8.10.
Taloushallinnon valmennuspäivä .. 10.10.

Arvonlisäverotus ja
kirjanpito osto- ja
myyntireskontran
näkökulmasta
To 3.10. klo 9-16
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijoina KHT, JHT
Hanna Keskinen sekä johtaja
Harri Huikuri, BDO Oy

Henkilöstön
palkitsemis- ja
kannustinjärjestelmät
Ke 25.9. klo 9-12
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijoina veroasiantuntija Sakari Putkonen ja
lakimies Johanna Fagervik,
KPMG Oy Ab

Taloushallinnon
valmennuspäivä

Työlainsäädännön
ajankohtaispäivä
Ti 29.10. klo 9-16
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana lakimies
Kirsi Parnila, Helsingin
seudun kauppakamari

HHJ-kurssi alkaa (TÄYNNÄ) ......... 23.10.
HHJ-kurssi alkaa ........................... 24.10.
Työlainsäädännön ajankohtaispäivä .............................................. 29.10.

Kauppakamarin
veropäivä 2019

Microsoft Teams peruskäyttäjälle ...................................... 11.11.

Ke 27.11. klo 9-16
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijoina mm.
KHT, toimitusjohtaja
Henry Kampman,
Revisium Oy sekä Executive
Director, OTK, BPS, eMBA
Tomi Viitala, Aalto-yliopisto

Asiakaslähtöisen digitaalisen
palvelumuotoilun työkalupakki ...... 12.11.

Osakeyhtiön tilinpäätös

Instagram-markkinointi yrityksille
ja organisaatioille ........................... 5.11.
Incoterms® 2020  uudet ehdot
voimaan 1.1.2020 .......................... 7.11.

HHJ hallitus ja strategian
toteuttaminen ................................ 13.11.
Ennakkoperintä 2020 .................... 18.11.
Remburssi maksutapana -workshop:
tulkinnat ja käytännöt sekä
vinkit asiakirjojen tekoon ............... 21.11.
Kauppakamarin veropäivä 2019 ... 27.11.

Osakeyhtiön tilinpäätös ................. 11.12.

Ke 11.12. klo 9-15
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana KHT, toimitusjohtaja Henry Kampman,
Revisium Oy

Ti 22.10. klo 9-16
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana
Marika Nummila,
Samex Solutions Oy

Ma 30.9. klo 13-16
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana konseptisuunnittelija Anssi Kosonen,
Markkinointitoimisto
Bermuda Oy

Incoterms® 2020
 uudet ehdot voimaan
1.1.2020

Remburssi maksutapana -workshop:
tulkinnat ja käytännöt
sekä vinkit asiakirjojen tekoon

Ennakkoperintä 2020

Vientiprosessi kuntoon! ................. 22.10.

Hakukoneoptimointi
 mitä, miksi, miten?

To 7.11. klo 9-15
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana asianajaja,
OTT Lauri Railas, Railas Oy

To 10.10. klo 9-15.30
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana kirjanpidon
asiantuntija Teija Kerbs,
Helsingin seudun
kauppakamari

Ma 18.11. klo 13-16
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja Tomi Peltomäki,
Verohallinto

Vientiprosessi
kuntoon!

To 21.11. klo 9-15
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana rahoituspäällikkö Leila Heikkinen,
OP Yrityspankki Oyj,
Trade Finance

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittaudu viimeistään 7 vuorokautta ennen
tilaisuutta:
www.tampereenkauppakamari.fi/koulutus
info@tampereenkauppakamari.fi
(03) 230 0555

Ti 8.10. klo 9-16
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana fasilitaattori
ja valmentaja
Henna Karjalainen,
Grape People Finland Oy

Totti Karpela:
Piinaavat valittajat
 mahdollisuus seurata
myös live streamina
Ke 2.10. klo 12-16
Helsingin seudun
kauppakamari,
Kalevankatu 12,
00101 Helsinki
Asiantuntijana pääkouluttaja,
toimitusjohtaja Totti Karpela,
Mielenrauha Koulutuspalvelut Oy

Microsoft Teams
peruskäyttäjälle
Ma 11.11. klo 9-12
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana IT-sovellusasiantuntija, kouluttaja
Hanna Suontausta,
Tieturi Oy

Instagram-markkinointi
yrityksille ja
organisaatioille
Ti 5.11. klo 9-16
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana
Creative Consultant
Lotta Kinnunen,
LM Someco

Valmennus onnistui työn ohessa
hienosti. Ryhmä oli sopivan
kokoinen ja Vesa loi ammattitaidollaan hyvän,
keskustelevan tunnelman.

Pirkanmaan vientipäivä

Ajankohtaista
tärkeää asiaa, selkeä
kouluttaja ja hyvin
järjestetyt puitteet.

Fasilitoivan johtajan
työkalut & toimintatavat
 miten esimies
hyödyntää koko
tiiminsä potentiaalin?

To 19.09.2019 Technopolis Yliopistonrinne
Pirkanmaan vientipäivä -tapahtumaa on järjestetty
vuodesta 2017 alkaen ja viime syksynä tapahtuma
keräsi yli 200 kansainvälisyydestä kiinnostunutta kävijää.
Tampereen kauppakamari on tänäkin vuonna kutsunut
mukaan parhaat kumppanit tarjoamaan tukea, hyötyä ja
ajankohtaiskoulutusta vientiä harjoittaville ja kansainvälistyville yrityksille.
Tervetuloa mukaan kansainvälistymisen ja viennin
huipputapahtumaan!
Lisätiedot: www.tampereenkauppakamari.fi/tapahtumat,
Markus Sjölund,
markus.sjolund@tampereenkauppakamari.fi

Puolen päivän koulutus jäsenhintaan 260  (+alv),

normaalihinta 520  (+alv)

Koko päivän koulutus jäsenhintaan 360  (+alv),

normaalihinta 720  (+alv)

Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeisistä peruutuksista veloitetaan hinnasta 50%.

Myyntijohtajaverkosto
Verkosto alkaa 26.9.2019
Lisätietoja verkostoista
esitteen takasivulla.

Muutosjohtajaverkosto
Tulossa keväällä 2020
Lisätietoja verkostoista
esitteen takasivulla.

Syväjohtaminen®
-valmennus

Erittäin hyvä ja
käytännönläheinen anti.
Selkeät askelmerkit miten
soveltaa omassa toiminnassani
ja yritysvastuissani. Hieno
verkostoitumistilaisuus.

Asiakaslähtöisen
digitaalisen
palvelumuotoilun
työkalupakki
Ti 12.11. klo 9-16
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana Director
Customer Experience
Sylvia Väänänen,
Tulos Helsinki Oy

Valmennus koostuu neljästä
puolen päivän jaksosta:
Ma 7.10. klo 12.30-17.00
Ti 22.10. klo 12.30-17.00
Ti 19.11. klo 12.30-17.00
Ti 10.12. klo 12.30-17.00
Technopolis Yliopistonrinne
Valmentajana Vesa Nissinen,
Deep Lead Oy

Keväällä 2019 Tampereen kauppakamarilla alkanut
Syväjohtaminen® -valmennus toi jäsenilleen tutkitusti
vaikuttavimman ihmisten johtamisen valmennusohjelman.
Konseptista on kehitetty erityisesti kauppakamarin
asiakaskunnalle soveltuva koulutuskokonaisuus, joka
sisältää myös henkilökohtaisen 360 palautteen.
Koulutusohjelma on tarkoitettu johtajille ja esimiehille,
joilla on valmius sitoutua aidosti vaativaan oppimisprosessiin.
Kevään valmennuksen palautteen yleisarvosanojen
keskiarvo oli 4,64 ja valmentajan osaamisen keskiarvo
oli 4,9 (asteikolla 1-5).
Jäsenhinta 1450  (+alv), normaalihinta 2200  (+alv)
Lisätiedot: Lasse Parviainen, p. 050 494 6369,
lasse.parviainen@tampereenkauppakamari.fi

Soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen

SYKSYN 2019 HHJ-KURSSIT
Elokuu 28.8. alkaen (TÄYNNÄ)
Lokakuu 23.10. alkaen (TÄYNNÄ)
Lokakuussa, 24.10. alkaen
järjestämme myös toisen kurssin:
24.10., 31.10., 13.11., 14.11. ja 19.11.

Kurssilla käsiteltävät aiheet:
1. jakso: Hyvä hallintotapa
2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön
organisointi
3. jakso: Strategiatyö
Ryhmätyöjakso
4. jakso: Yrityksen talouden seuranta
ja ohjaus
Jäsenhinta 1450  (+alv)
Normaalihinta 2 200  (+alv)

Sopii hallitustyötä jo tekeville henkilöille sekä sitä harkitseville
Auttaa yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä
paremmin
Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut,
riskienhallinta ja työmuodot (raportointi, strategiatyö,
palkitsemisjärjestelmät jne.) erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta
ja vahvasti käytäntöön soveltaen yritysesimerkkien kautta
Kurssi koostuu viidestä puolen päivän jaksosta, joihin sisältyy
ryhmätyö (4-6 h) sekä lukupaketti
HHJ-kurssin käyneille on tarjolla mahdollisuus
suorittaa erillinen HHJ-tutkinto

Hyvä, tiivis kurssipaketti. Hyvät ja
mielenkiintoiset
luennot ja luennoitsijat.

Sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi
aikoville
Kaksiosainen kurssi järjestetään
ti 1.10. ja ke 2.10.
Jäsenhinta 1550  (+alv)
Normaalihinta 2 100  (+alv)

Kurssilla luodaan perusta pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan
käytännön työlle: hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet,
yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä,
kokouksen johtaminen ja työjärjestys, liiketoiminnan kehittäminen
ja toimitusjohtajan katsaus, hallituksen ja puheenjohtajan
vuorovaikutussuhteet, hallituksen puheenjohtajan tehtävät
ja vastuut

HHJ-TEEMAKOULUTUKSET
Ke 13.11. klo 9-16

Tulossa syksyllä

HHJ- ja HHJ-puheenjohtajakurssin
käyneille alumnihinta 480  (+alv)
Jäsenhinta 795  (+alv)
Normaalihinta 1 195  (+alv)

Tampereen kauppakamari tarjoaa pirkanmaalaisille johtajille
tavoitteellisia ja teemoitettuja foorumeita verkostoitumiseen
ja oman johtamisosaamisen kehittämiseen.
Johtajaverkostojen käytännön toiminta muodostuu
yhteisten haasteiden jakamisesta sekä uudenlaisten
ratkaisujen rakentamisesta vertaisverkoston kesken.
Verkostojen toiminta perustuu ehdottomaan avoimuuteen
ja luottamukseen.
Syksyllä 2017 alkanut, kiitelty myyntijohtajien verkostoja valmennusohjelma jatkuu nyt. Voit hypätä verkostoon
mukaan silloin, kun se sinulle parhaiten sopii.
Valmennusohjelman kesto on 12 kuukautta, johon sisältyy
kuusi lähitapaamista. Alumnitoiminta on myös käynnissä
 ensimmäisen kuuden jakson jälkeen voit jäädä
verkostoon alumnijäsenenä.
Verkoston valmentajat ovat tunnettuja, kokeneita
myynnin ja markkinoinnin osaajia. Fasilitaattorina toimii
Mikko Parikka, Adeptus Partners Oy.
to 26.9.2019 / Johdon kommunikaatiovalmiudet
to 31.10.2019 / Tunnejohtajuus
to 28.11.2019 / Johtajan identiteetin kirkastaminen
to 23.1.2020 / Johtajan viestintä
to 19.3.2020 / Johtaja on media
to 21.5.2020 / Hyvä viestintä johtaa hyvinvointiin
Myyntijohtajaverkoston jäsenhinta 2450  (+alv),
sis. 6 osiota, normaalihinta 2950  (+alv)
Alumnijäsenyys 950  (+alv), sis. 6 osiota
Lisätiedot: Akira Ropo, p. 0500 622 128,
akira.ropo@tampereenkauppakamari.fi

Olin tyytyväinen
valmennuskokonaisuuteen.
Kaikki kouluttajat /
puhujat ansaitsevat kyllä
ison plussan!
Parasta antia oli muiden
osallistujien kanssa
keskustelut.

Muutosjohtajien valmennusohjelma on vuoden mittainen,
kuudesta tapaamisesta koostuva intiimi muutosjohtamisen
ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden eksklusiiviselle
joukolle pirkanmaalaisia johtajia päivittää omaa
johtajuusosaamistaan.
Muutosjohtajaverkosto käynnistyy keväällä 2020!
Valmennusohjelmassa oivalletaan arjen case-tapausten
kautta, miten toimintaympäristön muutos haastaa
johtajuutta. Ohjelmassa kehitetään moderneja
johtajuustaitoja, joilla muutoshankkeet viedään
onnistuneesti läpi omassa organisaatiossa:
organisaatiomuutokset, yrityskulttuuri, asiakaslähtöisyys
ja työntekijäkokemus. Verkostossa jaetaan arjen
kokemuksia ja parhaaksi havaittuja toimintamalleja.
Muutosjohtajaverkoston jäsenhinta 3000  (+alv),
sis. 6 osiota, normaalihinta 3500  (+alv).
Hinta sisältää vuoden valmennuskokonaisuuden
sisältöineen, tarjoilut valmennuspäivissä sekä aktiivisen
ja intiimin, suljetun Sitomon valmentajien fasilitoiman
keskustelufoorumin verkossa (#slack). Valmennusohjelman
aikana osallistujilla on lisäksi mahdollisuus ostaa
lisätunteina coachausta oman tarpeen mukaan
-20% alennuksella.
Lisätiedot: Akira Ropo, p. 0500 622 128,
akira.ropo@tampereenkauppakamari.fi

Kouluttajat tiesivät mistä
puhuivat ja päivästä jäi
konkreettisia työkaluja.

Hyvä ja tiivis
koulutuspaketti,
koulutuspaikan
hyvä sijainti.

Todella
asiantuntevat ja
esiintymistaitoiset
kouluttajat ja
keskustelulle oli aikaa.

Kaikki toimi sujuvasti
aikataulun mukaan,
hyvin järjestetty ja
sisältö monipuolinen.
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0

Taloustutkimus Oy, Työelämän päättäjät 2018

Susanna Keskinen
Koulutuspäällikkö
050 575 7223
susanna.keskinen@
tampereenkauppakamari.fi

Lasse Parviainen
Koulutusassistentti
050 494 6369
lasse.parviainen@
tampereenkauppakamari.fi

Akira Ropo
Yhteyspäällikkö,
verkostot
0500 622 128
akira.ropo@
tampereenkauppakamari.fi

Ota yhteyttä koulutus- ja jäsenpalveluiden merkeissä
 kerromme mielellämme lisää palveluistamme!
Technopolis Yliopistonrinne Kalevantie 2 D, 5. krs, 33100 Tampere
(03) 230 0555 info@tampereenkauppakamari.fi
#kamarikouluttaa
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Valtakunnallisessa Taloustutkimuksen Työelämän
päättäjät -tutkimuksessa kauppakamarin koulutus saa
hyvät arviot ja menestyy hyvin muihin toimijoihin
verrattuna. Yleisarvosanoissa ykkönen!

Tampereen kauppakamari on Pirkanmaalla toimiva elinkeinoelämän edunvalvonta- ja
palvelujärjestö. Kauppakamarin tavoitteena on parantaa pirkanmaalaisten yritysten kilpailukykyä
tarjoamalla koulutusta, verkostoja, vaikuttamiskanavan ja kontakteja yritystoiminnan tueksi.
Tarjoamme koulutusta muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon,
kansaivälistymisen, johtamisen ja myynnin sekä markkinoinnin aloilta.

9 tai 10 (82,61%)

7 tai 8 (17,39%)

0 - 6 (0%)

Yli 82 % Tampereen kauppakamarin
koulutuspalautekyselyyn vastanneista suositteli
koulutuksiamme arvosanoilla 910 keväällä 2019.

