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l	 Työvoima ja osaaminen

l	 Saavutettavuus ja kilpailukykyiset yhteydet

l	 Kansainvälistyminen ja uudet markkinat

l Pirkanmaan kädenjälki 2030 
 – Pirkanmaan hallitusohjelmatavoitteet
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VAIKUTTAMISSUUNNITELMAAN on koottu keskeiset edunvalvonnan 
 tavoitteet, kohteet ja toimet Tampereen kauppakamarin strategiakaudelta  
ja tulevaa hallitusohjelmaa silmällä pitäen.

Vaikuttamissuunnitelman tavoitteet päivitetään vuosittain. Valmistel  u -
prosessi aloitetaan syksyllä kysymällä luottamushenkilöiden ja  jäsenten 
näkemyksiä. Vaikuttamissuunnitelman hyväksyy Tampereen kauppa-
kamarin hallitus.

Vaikuttamissuunnitelma ohjaa kauppakamarin edunvalvontatyötä. 
Samalla laaja yleisö, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit saavat
tietoa kauppakamarin tavoitteista kuluvalle vuodelle. Vuonna 2023 
keskustelemme ajankohtaisista aiheista #Vaikuttamisaamuissa. Niissä 
keskustelemme ajankohtaisista vaikuttamisaiheista jäsenistömme 
ja sidosryhmien kanssa.

Tampereen kauppakamari
Edistää ja turvaa toiminta-alueensa elinkeinoelämän ja jäsenyritystensä toiminta-
edellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta.
Valvoo toiminta-alueensa elinkeinoelämän etuja sekä edistää elinkeinoelämän ja 
 viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Kauppakamarin edunvalvontakohteet tulevat 
jäsenyritysten ja alueen tarpeista.
Tekee edellä mainittuja asioita koskevia aloitteita, antaa viranomaisille lausuntoja 
elinkeinoelämää koskevissa asioissa ja harjoittaa yritystoiminnan edistämiseksi 
tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa.
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Osaavan työvoiman saatavuuden 
 rajallisuus on yritysten kasvua ja 
 menestystä rajoittava tekijä. Osaa-
japula on jo lähes kaikkien toimi-
alojen haaste.

Tilanteen heikentyminen on näky-
nyt myös Tampereen kauppakama-
rin  kyselyissä. 

Työvoiman saatavuutta on paran-
nettava monipuolisin keinoin yh-
teistyössä koulutuksen järjestäjien 
ja työllisyydestä vastaavien viran-
omaisten kanssa. 

Pirkanmaalle rekrytoitavien kan-
sainvälisten osaajien palvelujen on 
myös oltava kunnossa. Yhä useam-
massa  yrityksessä on harkittava, 
voisiko apu osaajapulaan löytyä 
kansainvälisestä rekrytoinnista.

Kauppakamarin luottamushenkilöi-
den mielestä osaavan työvoiman 
saanti on kriittinen tekijä Pirkan-
maan elinkeinoelämälle ja kasvulle. 
Kauppakamari toimii keskeisessä 
roolissa  koulutuksen kysynnän ja 
tarjonnan yhteensovittamisessa.

Työvoima ja osaaminen

Tavoitteet ja seurattavat asiat

l	Turvataan alueen oppilaitoksille riittävät ja alueen 
 työvoimatarpeen mukaiset resurssit.

l	Toteutetaan yhteistyössä yliopiston kanssa kansainvälisille
 maisteriopiskelijoille suunnattuja työelämäosaamista lisääviä  
 kursseja ja osallistutaan työ- ja harjoittelupaikkojen hankintaan.

l	Kauppakamari ja Tampereen kaupunki kehittävät palveluja ja
 toimintamalleja, joilla kansainväliset osaajat saadaan entistä   
 paremmin jäämään töihin alueelle. Tarjotaan kotoutumispalvelut  
 myös rekrytointiperusteisesti seudulle tulleille. 
 Edistetään kansainvälisten osaajien viihtyvyyttä ja palveluita
 yhdessä muun muassa International House Tampereen ja 
 Welcoming City -kokonaisuuden kanssa.

l	Työuran aikainen jatkuva oppiminen tukee yritysten kilpailukykyä.  
 Laajennetaan Konepajakoulu-mallia muille toimialoille.

l	Kauppakamari osallistuu TE-palvelut 2024 -uudistuksen   
 valmisteluun. Uudistuksessa työllisyyden hoidon palvelut 
 siirtyvät valtion aluehallinnolta kuntien hoidettaviksi.



Saavutettavuus ja 
kilpailukykyiset yhteydet

Tavoitteet ja seurattavat asiat

SAAVUTETTAVUUS JA NOPEAT YHTEYDET

l	Rahoituksen myöntäminen Tampereen ratapihalle 

l	Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksien edistäminen

l	Tampereen kauppakamari tekee jäsenistölleen kyselyn 
 saavutettavuudesta yhdessä Traficomin kanssa. 
 Tuloksia käytetään strategisen tilannekuvan päivitykseen

l	5G- ja 6G-yhteyksien edistäminen

l	Sähköntuotannon kohtuuhintaisuus ja varmuus

KASVUN VAATIMAT INFRAINVESTOINNIT

l	Pääradan perusparannus jatkuu ja saa tarvittavaa rahoitusta 
 liikennemäärärahoista 

l	Pirkanmaalle kuuluvien tieinvestointien edistäminen
	
	 l	Vt 9 Tampere–Orivesi 1. vaihe (väli Alasjärvi-Käpykangas)
	 l	Vt 3 Tampere–Vaasa Pirkanmaalla sijaitsevat kohteet
  sekä myös VT12 ja muilla tärkeillä kohteilla.  
  
l	Perusväylänpito saa riittävän rahoituksen

Kauppakamari edistää yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa tavoit-
teita, jotka tähtäävät Pirkanmaan 
saavutettavuuden parantamiseen. 
Erityishuomiota saavat pääradan 
 kapasiteetin lisääminen Tampe-
reen ja Helsingin välillä sekä mat-
kustusajan lyhentäminen koko 
 rataverkon alueella. 

Pääradan peruskorjaus Tampereen 
ja Helsingin välillä on merkittävä 
hanke, jolle tarvitaan päätettyjen 
rahoitusten lisäksi rahoitusta koko 
hankkeen ajalle aina 2030-luvun 
 alkuun asti. 

Liikenteen 12-vuotinen liikennejär-
jestelmäsuunnitelma Liikenne 12 
ja sitä toteuttava 6–8-vuotinen in-
vestointiohjelma valmistuivat 
vuonna 2021. Pirkanmaalle tärkeät 
hankkeet on määritelty suunnitel-
missa, mutta osa niistä tarvitsee 
edelleen rahoitusta. Kiireellisten 
kohteiden joukossa ovat valtatie 9 
ja 3 parannushankkeet ja Tampe-
reen henkilöratapihan kehitys-
hanke.

Kauppakamari kannustaa jäsen-
yrityksiään käyttämään Tampere- 
Pirkkalan lentokenttää ja sieltä 
liikennöivien lentoyhtiöiden
(Finnair, SAS, Air Baltic, Ryanair) 
palveluita. 



Kansainvälistyminen 
ja uudet markkinat

Kauppakamari edistää maakunnan 
yritysten kansainvälistymistä entis-
tä tehokkaammin vuonna 2023.

Vientiyritykset ovat joutuneet 
 tottumaan maailmankaupan 
 häiriöihin ja jakelukanavien ongel-
miin. Ensiksi pandemia sekoitti 
maailmankaupan virtoja. Venäjän  
keväällä aloittama hyökkäys sota 
Ukrainaan haastoi tilannetta enti-
sestään.

Geopoliittinen epävarmuus ja siitä 
syntyvät häiriöt syövät nyt voimak-
kaasti yritysten kannattavuutta. 
Kohonneet raaka-aineiden hinnat, 
komponenttien saatavuus, pitkit-
tyneet toimitusajat ja konttipula 
haastavat vientiyrityksiä. 

Tampereen kauppakamarissa tilan-
teeseen on reagoitu erilaisin infor-
maatioiskuin sekä tarjoamalla kou-
lutuksia ajankohtaisista aiheista. 
Myös kauppakamarin lakineuvon-
ta on jäsenten käytettävissä.
 
Pirkanmaan vientipäivässä puoles-
taan on tarjolla ajankohtaista infoa 
viennin ja tuonnin kauppaproses-
seihin.

 Otamme vuonna 2023 huomioon 
myös yritysten tarpeet uusien 
vientimarkkinoiden ja kumppa-
neiden löytämisessä. 

Tavoitteet ja seurattavat asiat

l	Kauppakamariin perustetaan vuoden 2023 kansainvälisen
 kaupan työryhmä. Työryhmä toimii kauppakamarin kv-palveluiden   
 asiantuntijaraatina. Lisäksi työryhmän tehtäviin kuuluu:
 
	 l	Kannanotot viennin ja tuonnin kysymyksiin
	 l	Kauppaprosessien seuraaminen ja ongelmakohtiin puuttuminen
	 l	Pirkanmaalaisten yritysten kannustaminen viennin aloittamiseen 

l	Tampereen kauppakamari tekee jäsenistölleen kansainvälistymis-
 kartoituksen vuonna 2023 ja selvittää jäsenyritysten valmiuksia   
 uusille markkinoille

l	Vuonna 2023 painopisteinä lähimarkkinat sekä USA ja Japani

l	Kauppakamari kokoaa Pirkanmaan vientipäivään vientipalveluiden   
 tarjoajat sekä ajankohtaisimmat vientiin ja tuontiin liittyvät teemat 
 



Tampereen kauppakamari edistää aktiivisesti Pirkanmaan 
kädenjälki 2030 – hallitusohjelmatavoitteita yhdessä
Pirkanmaan edunvalvontaryhmän kanssa. 

>> Suomen väestörakenteen muutos ja osaavan työvoiman tarve 
 sekä palveluiden saatavuus vaativat nopeita tekoja. 
 Myös Suomen turvallisuuspoliittinen ympäristö on ratkaisevasti
 muuttunut. Se edellyttää sijoituksia turvallisuus- ja    
 puolustusalamme kehittämiseen.

>> Pirkanmaalla on edellytyksiä toimia edelläkävijän useissa Suomea  
 haastavien megatrendien ratkaisemisessa. Tampere on kasvava   
 metropolialue ja Suomen kasvukäytävän solmukohta. 
 Sen kehitys hyödyttää koko Suomea.

>> Pirkanmaan korkeakoulujen monitieteinen osaaminen luo 
 vankan perustan tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiselle. 
 Ympäri maakuntaa sijouttunut laadukas ammatillinen koulutus   
 valmistaa osaajia koko Suomeen. 

>> Pirkanmaalla jo vuosikymmenen toiminut turvallisuusklusteri 
 on ainutlaatuinen mahdollisuus edistää turvallisuus- ja    
 puolustusalan uusia ratkaisuja.

Lue Pirkanmaan kädenjälki 2030 
– hallitusohjelmatavoitteet 
kokonaisuudessaan: 

Pirkanmaan 
kädenjälki 2030
Maailman murros haastaa   
Suomea, mutta myös    
tarjoaa mahdollisuuksia.

Onnistumme, jos 
osaamme uudistua.

Pirkanmaa on Suomen toinen    
metropoli, uuden osaamisen keskus
ja yli puolen miljoonan ihmisen koti.

Tarjoamme konkreettisia ratkaisuja 
tulevaisuuden kaupunkien rakentamiseen.



www.tampereenkauppakamari.fi/
edunvalvonta/vaikuttamissuunnitelma

Ota yhteyttä, edunvalvonta-asioissa palvelevat
Antti Eskelinen, 050 655 69 
Peer Haataja, 040 553 5535 
Markus Sjölund, 040 745 4342

Vaikuta ja verkostoidu!


