
Strategiasta käytäntöön – työkykyjohtamista 
tiedolla ja juridiikalla
to 1.9. klo 9.00–16.00 | Technopolis Yliopistonrinne

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI JA HALLITUSPARTNERIT RY YHTEISTYÖSSÄ

JOHTAMINEN & ESIMIESTYÖ

Elokuu 2022/08 | Tampere
25.8., 30.8., 6.9., 13.9. ja 20.9.

Syyskuu 2022/09 | Tampere
14.9., 21.9., 28.9., 5.10. ja 12.10.

Lokakuu 2022/10 | verkkokurssi
4.10., 11.10., 25.10., 1.11. ja 8.11.

Marraskuu 2022/11 | Tampere
2.11., 9.11., 16.11., 23.11. ja 1.12.

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi
Kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämi-
seen. Se sopii hallitustyötä jo tekeville sekä sitä harkitseville ja 
auttaa yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitus-
työskentelyä paremmin. 

Kurssi koostuu viidestä puolen päivän jaksosta, joihin sisältyy 
ryhmätyö sekä lukupaketti. Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat 
hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta sekä työs-
kentelytavat, strategiatyö ja yritystalous erityisesti pk-yrityksen 
näkökulmasta. Teemoja käsitellään käytännönläheisesti ja yritys-
esimerkkien kautta.

Jäsenhinta 1950 € (+alv), normaalihinta 2800 € (+alv)
 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.tampereenkauppakamari.fi/koulutus
info@tampereenkauppakamari.fi | (03) 230 0555
Etäkoulutukset: www.kauppakamarikauppa.fi
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yrityskäytössä ..........................................................
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logistiikan pullonkaulat .......................................
HHJ-tutkintopäivä .................................................
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HHJ-puheenjohtajakurssi
Kaksi päivää kestävä kurssi sopii hallitusten puheenjohtajille sekä 
puheenjohtajiksi aikoville. Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat 
hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet, yrityksen strategia sekä 
päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä, kokouksen johtaminen 
ja työjärjestys, liiketoiminnan kehittäminen ja toimitusjohtajan 
katsaus, hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet sekä 
hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja vastuut.

Lokakuu 2022/10 | Tampere
to–pe 27.–28.10.
Jäsenhinta 1750 € (+alv), normaalihinta 2500 € (+alv)

Pirkanmaan vientipäivä 2022
ti 1.11. klo 9.00–16.15 | 
Technopolis Yliopistonrinne

Vientipäivästä tukea, hyötyä ja ajankohtaiskoulutusta 
vientiä harjoittaville ja kansainvälistyville yrityksille! 
Vuoden tärkeimmässä kansainvälisen kaupan 
koulutuspäivässä ohjelmassa mm. 
Kasvua uudella markkinalla | toimitusjohtaja, 
johtava konsultti Tero Nummila, Laetus Oy
Tullin ajankohtaiskatsaus | 
opettaja Marko Palander, Tullin koulutus
Jäsenhinta 349 € (+alv), norm.hinta 490 € (+alv)

Incoterms® 2020 -toimituslausekkeet 
ja logistiikan pullonkaulat
pe 18.11. klo 9.00–12.00 | etätoteutus
Asiantuntijana asianajaja, OTT Lauri Railas, Asianajotoimisto Railas Oy
Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 560 € (+alv) 

Kansainvälisen arvonlisäverotuksen 
ajankohtaispäivä tavarakaupassa
to 1.12. klo 9.00–16.00 | etätoteutus
Asiantuntijana Tax Manager Joonas Paavolainen, KPMG Oy
Jäsenhinta 540 € (+alv), norm.hinta 720 € (+alv) 

KANSAINVÄLISTYMINEN

Some-mainonnan koulutussarja: Facebook ja 
Instagram
ti 13.9. klo 9.00–15.00 | etätoteutus
Asiantuntijana myyntijohtaja Taneli Katila, Ideal Digi Oy
Jäsenhinta 540 € (+alv), norm.hinta 720 € (+alv)

Maksetun LinkedIn-mainonnan 
tehokoulutus
to 3.11. klo 9.00–15.00 | 
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana myyntijohtaja Taneli Katila, Ideal Digi Oy
Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 840 € (+alv) 

Vaikuttajamarkkinointi ja TikTok yrityskäytössä
ti 15.11. klo 9.00–16.00 | Technopolis Yliopistonrinne

MYYNTI & MARKKINOINTI & VIESTINTÄTALOUSHALLINTO

Kirjanpidon ajokortti® -peruskurssi
ke–to 14.–15.9. klo 9.00–15.30 | etätoteutus
Asiantuntijana kirjanpidon asiantuntija 
Teija Kerbs, Helsingin seudun kauppakamari
Jäsenhinta 750 € (+alv), norm.hinta 950 € (+alv) 

Kuinka kirjanpito voi tukea yrityksen 
sisäistä laskentaa
to 22.9. klo 9.15–12.15 | etätoteutus
Asiantuntijana KTT, DI Toivo Koski, Oy In-Hand Finland Ltd
Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 560 € (+alv)

Palkanlaskentaosaajan valmennuskokonaisuus
to–pe 22.–23.9. & ti–ke 25.–26.10. | etätoteutus
Asiantuntijoina lakimies Kati Mattinen ja lakimies Kirsi Parnila, Helsin-
gin seudun kauppakamari sekä oikaisulautakunnan johtava puheen-
johtaja Tomi Peltomäki ja johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto
Jäsenhinta 1200 € (+alv), norm.hinta 1400 € (+alv) 

Kirjanpidon jatkokurssi
to–pe 6.–7.10. klo 9.00–15.30 | etätoteutus
Asiantuntijana kirjanpidon asiantuntija Teija Kerbs, Helsingin seudun 
kauppakamari
Jäsenhinta 750 € (+alv), norm.hinta 950 € (+alv) 

Ennakkoperintä 2023
to 1.12. klo 9.00–12.00 | etätoteutus
Asiantuntijana johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto
Jäsenhinta 410 € (+alv), norm.hinta 610 € (+alv)

Kauppakamarin Veropäivä 2022
to 8.12. klo 8.50–15.40 | Technopolis Yliopistonrinne

Taloushallinnon ammattilaisten ajankohtaisohjelma kokoaa 
keskeiset tulossa olevat lakimuutokset ja -uudistukset sekä muut 
tilinpäätös- ja veroasiat tiiviiksi käytännönläheiseksi tietopaketiksi.

Verotuksen muutosvauhti kiihtyy hallituskauden loppua kohden. 
Pandemian hellittämisen myötä työntekijöiden liikkuvuus lisääntyy, 
mutta vuoden 2023 alusta lähtien kansainvälisissä tilanteissa on otettava 
huomioon luonnollisten henkilöiden maastapoistumisvero sekä 
ulkomaisten työntekijöiden kiristyvä verovelvollisuus Suomessa. 
Myös arvonlisäverotukseen tulee useita pieniä muutoksia.

JOULUKUU 2022

Kansainvälisen arvonlisäverotuksen 
ajankohtaispäivä tavarakaupassa ....................
Ennakkoperintä 2023 ...........................................
Kauppakamarin Veropäivä 2022 ......................

1.12.
1.12.
8.12.

HENKILÖSTÖHALLINTO

Ajankohtainen suhdanne-
katsaus | Pääekonomisti 
Jukka Appelqvist, 
Keskuskauppakamari

Verotuksen uutta 
oikeuskäytäntöä | 
Professori Juha Lindgren, 
Vaasan yliopisto

Ajankohtaista verolainsäädännöstä | 
Johtava veroasiantuntija 
Emmiliina Kujanpää, 
Keskuskauppakamari

Ajankohtaista kirjanpidosta 
ja tilinpäätöksestä | Senior 
Tax Advisor, toimitusjohtaja 
Risto Walden, Bilanssi Oy

Asiantuntijoina 
Social Media Manager 
Sade Yrjölä, LM Someco
ja toimitusjohtaja 
Janika Tommila, 
OCMG Nordic Oy

Hyväksytty Advisory Boardin jäsen (HAB)
ti–ke 25.–26.10. klo 12.30–16.00 | etätoteutus
Asiantuntijoina Senior Headhunter, CEO Tarja Ilvonen, InHunt Boards Oy 
ja VT, HHJ PJ, Business Coach Master Katri Sipilä, Deve Partners
Jäsenhinta 1290 € (+alv), norm.hinta 1690 € (+alv)

Asiantuntijasta esihenkilöksi
to 10.11. klo 9.00–15.45 | etätoteutus
Asiantuntijana ratkaisukeskeinen valmentaja, YTM Henrietta Aarnikoivu, 
Vervici Oy
Jäsenhinta 540 € (+alv), norm.hinta 720 € (+alv)

Asiantuntijoina Senior 
HR Consultant & Trainer 
Pia-Christina Roth ja 
toimitusjohtaja, OTM, 
Certified Business Coach 
Henna-Riikka Huhta, 
HR Legal Services Oy

Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 840 € (+alv)

Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 840 € (+alv)

Työpaikan keskeiset 
henkilöstösuunnitelmat
ti 6.9. klo 9.00–12.00 | etätoteutus
Asiantuntijana lakimies Kati Mattinen, 
Helsingin seudun kauppakamari
Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 560 € (+alv) 

Esihenkilöpäivät
ke–to 7.–8.9. klo 9.00–15.45 | etätoteutus
Asiantuntijoina lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari 
ja psykologian lisensiaatti, TM, organisaatiopsykologi Pekka Järvinen, 
Organisaatiokonsultointi Praxis Oy
Jäsenhinta 850 € (+alv), norm.hinta 1050 € (+alv) 

HR-dokumentaatio käytännössä
to 15.9. klo 9.00–12.00 | etätoteutus
Asiantuntijana lakimies Alexa Kavasto, AK Law Oy
Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 560 € (+alv) 

Erilaiset työsopimukset ja niiden käyttö-
mahdollisuudet
ke 5.10. klo 9.00–12.00 | etätoteutus
Asiantuntijana lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari 
Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 560 € (+alv) 

Vuosilomalaki käytännönläheisesti
to 6.10. klo 12.30–15.30 | etätoteutus
Asiantuntijana lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari 
Jäsenhinta 390 € (+alv), norm.hinta 560 € (+alv)

HHJ Pro – tulevaisuuden hallitustekijä!
HHJ Pro on Suomen laajin hallitustyön koulutusohjelma omistajille, 
hallitustyötä tekeville ja toimitusjohtajille, jotka haluavat nousta 
seuraavalle portaalle tulevaisuuden hallitustekijänä.

HHJ Pron avulla nostat osaamisesi tulevaisuuden hallitustyön vaati-
malle tasolle ja vahvistat omaa arvoasi hallitustyön osaajana.
Tavoitat korkean profiilin hallitusosaajaverkoston sekä hyödynnät 
monimuotoista oppimista, käytännön esimerkkejä, vertaisoppimis-
ta, keskustelua, tutkimuksen uusimpia tuloksia ja tulevaisuuteen 
katsovia asiantuntijoita.

Lokakuussa alkava HHJ Pro -ohjelma täyttyi nopeasti. 
Vuoden 2023 ohjelman aikataulu julkaistaan pian.

HHJ Hallituksen työkalut talouden hallintaan
ti 27.9. klo 9.00–15.30 | verkkokoulutus
HHJ-alumnihinta 395 € (+alv), kauppakamarin jäsenhinta 480 € (+alv), 
normaalihinta 795 € (+alv)

Koulutuspäivässä käsitellään yhtiön kannattavuutta, maksuval-
miutta ja vakavaraisuutta kuvaavaa tilinpäätöstä; mitä informaa-
tiota tilinpäätökseen sisältyy, miten sitä voidaan hyödyntää ja 
mitä hallituksen tulee ottaa selville tilinpäätöksen hyväksymisen 
yhteydessä.

Hallituspaikka on Suomen ensimmäinen verkostoitumistapahtuma 
yrityksille ja hallitusosaajille. Tapahtumassa kohtaavat riippumat-
tomia osaajia hallitukseensa etsivät yritykset ja maamme hallitus-
osaajat. Ohjelmassa keynote-luentoja, asiantuntijapuheenvuoroja, 
yrityspitchauksia, speed networkingia ja rentoa verkottumista. 
Tapahtuma on tarkoitettu kaikille hallitustyöstä kiinnostuneille. 
HHJ-alumniseminaari toteutetaan tänä vuonna Hallituspaikka-
tapahtumassa.

Tapahtuman teema on tulevaisuuden halllitustyöskentely ja 
keynote-puhujina nähdään yritysjohtaja Matti Alahuhta, Perheyri-
tysten liiton hallituksen puheenjohtaja Alexander Bargum, Purpose 
Research Instituten Founder Kirsi Piha sekä Oy IBM Finland Ab:n 
hallituksen puheenjohtaja Tuomo Haukkovaara.

Hallituspaikka 2022 -tapahtuma
ke 30.11. | Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, D-halli 
Liput ja lisätiedot: www.hallituspaikka.fi

HHJ-kurssin käyneillä on mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto. 
Kaksivaiheinen tutkinto koostuu ennakkotehtävävaiheesta ja tut-
kintopäivästä. Tutkinto järjestetään kolme kertaa vuodessa verkko-
toteutuksena. HHJ-kurssi tulee olla suoritettuna ennen tutkintoon 
ilmoittautumista. HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittaneella on 
oikeus käyttää HHJ-nimikettä.

Tutkintomaksu 400 € (+alv)

Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 840 € (+alv)

Lisätiedot ja ilmoittautuminen hhj.fi
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Minni Rimpioja
Palvelupäällikkö

044 281 8924
minni.rimpioja@

tampereenkauppakamari.fi

Akira Ropo
Yhteyspäällikkö, verkostot

0500 622 128
akira.ropo@

tampereenkauppakamari.fi

Kamari kouluttaa
– osaaminen yrityksen voimavaraksi

Susanna Keskinen
Koulutuspäällikkö

050 575 7223
susanna.keskinen@

tampereenkauppakamari.fi

Eveliina Ruonela-Vähätalo
Palvelukoordinaattori

050 452 0262
eveliina.ruonela-vahatalo@
tampereenkauppakamari.fi

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, 

kansainvälistymisen, johtamisen, myynnin, markkinoinnin sekä viestinnän teemoista. 
Lisäksi järjestämme huippusuosittua Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutusta,  

joka aktivoi ja kehittää hallitustyöskentelyä.
Ota yhteyttä koulutus- ja jäsenpalveluiden merkeissä – 

kerromme mielellämme lisää palveluistamme!

JOHTAJAVERKOSTO KOULUTUSONLINE

Johtajaverkosto on pirkanmaalaisten johtajien kohtaami-
sen ja kehittymisen paikka. Johtajaverkostojen käytännön 
toiminta muodostuu yhteisten haasteiden jakamisesta 
sekä uudenlaisten ratkaisujen rakentamisesta vertais-
verkoston kesken. Verkostojen toiminta perustuu ehdotto-
maan avoimuuteen ja luottamukseen.

Teemoina vuonna 2022 muun muassa:
 liiketoiminnan transformaatio ja johtamisen 
 muutos
 kansainvälisen kasvun tekeminen ja johtaminen
 rohkean johtajan kyvyt ja käytännöt

Ohjelmassa:
- to 1.9. | Jarkko Puranen: ”Tuottavuutta ei revitä enää 
selkänahasta, se saadaan aivoista”
- ke 28.9. | Marko Kulmala: ”Pelot ja fokus, johtajan tarina”
- ti 18.10. | Ilkka Kaikuvuo: ”Kasvua kaaoksessa”
- ke 26.10. | Taru Tujunen: ”Yritysjohtaja. Unohda vastuulli-
suusviestintä – tervetuloa brändiaktivismi!”
- to 17.11. | Nina Rinne: ”Epäonnistumiset salliva kulttuuri 
on tie menestykseen”
- to 8.12. | Jari Hellsten: ”Henkiset kyvyt ja niiden kehittä-
minen tukien arvokasta elämää”
- ke 18.1.2023 | Jukka Saksi: ”Muutos: Hyvinvointialueiden 
uudistus”
- pe 17.2.2023 | Pia Hautamäki: ”Digitaalisuus myynnissä ja 
ostamisessa – vieläkö myyntijohtajia tarvitaan?”

Vuonna 2023 mukana myös mm. Eka Ruola, Tero Luoma, 
Jani Listenmaa, Jussi Lähde, Tiina Ropo, Ilkka Kaikuvuo,
Risto Havunen ja Ilkka Halava.

Verkoston jäsenenä voit osallistua 6–10 lähitapaamiseen
vuosittain.

Jäsenhinta 950 € (+alv) / vuosi, normaalihinta 1450 € (+alv)

Lisätiedot:
Akira Ropo, p. 0500 622 128, 
akira.ropo@tampereenkauppakamari.fi
www.tampereenkauppakamari.fi/koulutus
#johtajaverkosto

Oppia ja oivalluksia koko henkilöstölle 24/7

Päästä tiedonjanosi valloilleen – kuuntele ja katsele Koulu-
tusOnlinen koulutuksia oman aikataulusi mukaan, vaikkapa 
työn lomassa pienissä osissa tai laajempina kokonaisuuk-
sina. KoulutusOnline sisältää jo lähes 400 koulutusvideota 
koko organisaation osaamisen tueksi työlainsäädännöstä, 
johtamisesta, taloudesta, myynnistä ja muista teemoista. 
Videoilta löytyy runsaasti koulutuksia niin ajankohtaisista 
lakimuutoksista kuin digitaidoistakin.

KoulutusOnlinessa on markkinoiden laajin ja monipuoli-
sin sisältö koko organisaation käyttöön. Koulutukset ovat 
samaa parhaiden kouluttajien huippulaatua kuin kauppa-
kamarin lähikoulutuksetkin. Kaikki videot ovat huippu-
studiossa tuotettuja ja editoituja, kuvan- ja äänen-
laadultaan korkeatasoisia videoita.

Jäsenetuhinnat:
1 käyttäjä: 948 € (+alv) / 12 kk
10 käyttäjää: 5400 € (+alv) / 12 kk
100 käyttäjää: 10 900 € (+alv) / 12 kk
Tilaa ja kokeile kaksi viikkoa maksutta:
koulutusonline.fi

Kysy lisää:
myynti@helsinki.chamber.fi

TAMPEREEN
KAUPPAKAMARI

Koulutuskalenteri
syksy 2022

Technopolis Yliopistonrinne  |  Kalevantie 2 D, 5. krs, 33100 Tampere
www.tampereenkauppakamari.fi  |  (03) 230 0555  |   info@tampereenkauppakamari.fi  |  #k2tre  #kamarikouluttaa  #hhj 
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” Aiemmin olen käynyt useissa koulutuksissa 
ympäri Suomea, nyt samat, laadukkaat omaa 
osaamista päivittävät koulutukset on mahdol-
lista suorittaa omalta työpisteeltä. Koulutukset 
ovat napakoita ja asiasisältö on todella laadu-
kasta. Aikaa säästyy ja osaaminen päivittyy. 
Todella hyvä!”
– asiakaspalaute


