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VAIKUTTAMISSUUNNITELMA 2018
#Vaiksu #10pointtia
Vaikuttamissuunnitelmaan on koottu Tampereen kauppakamarin keskeiset
edunvalvonnan tavoitteet, kohteet ja toimenpiteet vuodelle 2018. Suunnitelma
laaditaan yhteistyössä kauppakamarin luottamushenkilöiden kanssa ja se sisältää
jäsenyritysten tärkeimmäksi kokemat asiat. Valmisteluprosessi käynnistyy syksyllä
kyselyllä, jolla kartoitetaan keskeisimmät edunvalvonnan painopisteet. Syksyn
aikana kyselyaineistoa käsitellään luottamushenkilöiden kanssa valiokuntien
kokouksissa ja kauppakamarin hallituksessa. Vaikuttamissuunnitelman hyväksyy
Tampereen kauppakamarin hallitus. Vaikuttamissuunnitelma ohjaa kauppakamarin
edunvalvontatyötä. Samalla laaja yleisö, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit saavat
tietoa kauppakamarin tavoitteista kuluvalle vuodelle. Vaikuttamissuunnitelma on
julkaistu erillisenä julkaisuna yli 10 vuotta.

1. LIIKENNEINVESTOINNIT
#Liikenneyhteydet
#SuomenKasvukäytävä

Tavoite 2:

Valtatie 3 välillä Vaasa-Tampere parannetaan vastaamaan sille asetettua laatutavoitetta.

Tavoite 1:

Matkustusaika Tampereen ja Helsingin
välillä lyhenee tuntiin.
•

•

Kauppakamari tukee 6 maakunnan
pääratatavoitetta, jonka tavoitteena on kapasiteetin lisääminen
Tampereen ja Helsingin välillä sekä
matkustusajan lyhentäminen koko
rataverkon alueella.

Hämeenkyrön ohitustien rakentaminen lisäbudjettiin sekä valtatie
9 suunnittelurahoituksen varmistaminen. Välille Alasjärvi–Orivesi
nelikaistainen, keskikaiteellinen tie

Tavoite 3:

Raitiotien rakennusvaiheen aikaiset
haitat yrityksille ja liikenteelle minimoidaan.
•

2

Kauppakamari tiedottaa jäsenistöään rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä. Kauppakamari on
edustettuna raitiotien rakentamisen
haittoja ehkäisevässä sekä keskustan liikennejärjestelytyöryhmissä ja
huolehtii osaltaan, että yritysvaikutukset tulevat huomioiduksi.

2. HYVÄ KANSAINVÄLINEN SAAVUTETTAVUUS
#TamperePirkkala

Tavoite:

Varmistamme, että Tampereen lentoasemalta liikennöivät kumppanilentoyhtiömme tarjoavat kattavat yhteydet
maailmalle Helsingin, Tukholman ja Riikan hub-asemien kautta. Kehitystyössä
painotetaan edellytyksiä reittiliikenteen
kannattavuuden jatkuvalle kasvulle
sekä lomaliikenteen kysyntäpotentiaalin
realisoitumiseksi. Yksi uusi reitti avataan
2018.
•

Tampere-Pirkkalan lentoasema
tarjoaa lentoyhtiöille ja muille
kumppaneilleen alustan menestykselliseen liiketoimintaan.
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•

Jatketaan Tampere-Pirkkalan lentoaseman markkinointia yhdessä
sieltä liikennöivien lentoyhtiöiden
ja Business Tampereen kanssa.

•

Etsitään tapoja toteuttaa matkaketjuja ja mahdollistaa niiden
liiketoimintamalleja. Markkinoidaan
kenttää Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän suuntiin sekä laajalti pääradan
vaikutusalueella.

•

Kauppakamari varmistaa Finavian perusparannusinvestoinnin
lentokentän infrastruktuuriin, joka
toteutetaan kesällä 2018.

3. OSAAJIA JA OSAAMISTA

#Kohtaanto

Tavoite 1:

Nuorten hakeutumista oikeaan koulutukseen tehostetaan
•

Tavoite 2:

Oppilaitosten ja työelämän yhteydet
paranevat #Työssäoppiminen

Kauppakamari on Digital Design
and Manufacturing Excellence*
kumppani. Hankkeen tavoitteena
on vahvistaa suomalaisen koneenrakennuksen toimintaympäristöä.
Kauppakamari organisoi yhdessä
Tampereen kaupungin ja seutukunnan kanssa teollisuusvierailuja
kaikille 8. luokkalaisille.
(* Yhteistyökumppanuus, josta
lisätietoa sivulla 6.)

•

Tavoite 3:

Työllisyys paranee
•

Kauppakamari osallistuu toisen
asteen ammatillisen koulutuksen
lainsäädännön uudistusten toimeenpanoon Pirkanmaalla. Työssäoppimisen laajentaminen edellyttää
selkeää toimintatapamuutosta
oppilaitosten ja opettajien yhteydenpidossa yrityksiin sekä yritysten
laajempaa osallisuutta.

Tampereelle muotoutuu vahva säätiöyliopisto #Tampere3

Kauppakamari on Tampereen työllisyyskokeilun kumppani. Tailor´s
House-palvelussa* yrityksille tarjotaan oppilaitoksesta valmistuneita,
oikean asenteen omaavia nuoria,
joille voidaan räätälöidä tarvittavia
osaamisen kehittämisen palveluja.

•
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Kauppakamari tukee prosessin etenemistä ja on käytettävissä sisällön
rakentamisessa. Kauppakamari voi
osallistua elinkeinoelämää lähellä
olevien professuurien rahoittamiseen.

4. VAIKUTTAVAA KANSAINVÄLISTYMISTÄ
EDISTÄVÄÄ ELINKEINOPOLITIIKKAA
#Elinvoima

Tavoite:

Tampereen seudun elinvoimapolitiikka
vastaa kehitystarpeita. Toimenpiteet
ovat vaikuttavia, kustannustehokkaita ja
asiakaslähtöisiä. Älykkäiden järjestelmien ja ratkaisujen luomiseksi tulee hyödyntää ensisijaisesti yksityisen sektorin
osaamista ja tuotteita.
•

Edistetään osaltamme, että Smart
Tampere* -projektit tukevat elinkeinojen kehittymistä.

•

Huolehditaan, että maakuntaan
tuleville kansainvälisille toimijoille
tarjotaan laadukas katsaus alueen
mahdollisuuksiin. Tuetaan Business
Tampereen työtä kansainvälisten
investointien edistämiseksi.

•

Kansainvälistyminen
#Vienti #Vientipäivä
Kauppakamari edistää maakunnan
yritysten kansainvälistymistä entistä
tehokkaammin vuonna 2018. Tunnettujen palveluiden lisäksi kauppakamarin
yritysverkosto ja kokemus otetaan
entistä paremmin käyttöön.

Kauppakamari on Mindtrekin 2018
yhteistyökumppani*
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•

Tampereen kauppakamari tekee
jäsenistölleen kansainvälistymiskartoituksen vuonna 2018.

•

Kauppakamari järjestää jäsenilleen
vientipäivän ja kehittää työkalun
avuntarpeen yhdistämiseen.

TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN
YHTEISTYÖKUMPPANUUDET 2018

•

Kauppakamari on Mindtrekin 2018
yhteistyökumppani:
www.mindtrek.org #Mindtrek

•

Kampuskamari 2018-2019 toteutetaan yhteistyössä Johtamiskorkeakoulun kanssa: kampuskamari.fi
#Kampuskamari

•

Kauppakamari on InnoEvent tapahtuman 2018 yhteistyökumppani:
innoevent.fi #Innoevent

•

Kauppakamari on Tailor´s Housen
yhteistyökumppani: tailorshouse.fi
#Tailorshouse

•

Kauppakamari on Smart Tampere
yhteistyökumppani:
smarttampere.fi #Smarttampere

•
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Kauppakamari on Digital Design
and Manufacturing Excellencen
(DDME) yhteistyökumppani.
DDME:n visiona on olla maailman
johtava, ripeää kasvua synnyttävä,
osaavaa työvoimaa ja ulkomaisia
investointeja houkutteleva älykkäiden liikkuvien työkoneiden suunnittelun ja valmistuksen ekosysteemi. Hanke päivittää suomalaisen
koneenrakennuksen digiaikaan
hyödyntämällä viimeisintä globaalia tutkimustietoa, materiaaleja
ja työstömenetelmiä sekä IoT:n
mahdollisuuksia. Yritysvetoisessa
hankkeessa luodaan ekosysteeminen, co-creation-toimintakulttuuri
tarvittavien kyvykkyyksien omaavien yritysten ja julkisten toimijoiden
kesken. #DDME
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Vaikuttamisen verkosto
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.

Kauppakamarilaki 1.11.2002/878 1§
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 2 000 erikokoista ja eri
toimialoja edustavaa yritystä ja yhteisöä.
Tampereen kauppakamarin toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja maksullisilla
palveluilla. Jäsenyys on vapaaehtoista.
Kauppakamarin edunvalvontakohteet
tulevat jäsenyritysten ja alueen tarpeista.

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
* Minni Rimpioja, 044 281 8924 * Akira Ropo, 0500 622 128 * Markus Sjölund, 040 745 4342

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU VERKOSSA!

www.tampereenkauppakamari.fi/edunvalvonta/vaikuttamissuunnitelma

