
TikTok yrityskäytössä
to 3.2. klo 9.00–12.00 | etätoteutus
Asiantuntijana Social Media Manager Sade Yrjölä, LM Someco
Jäsenhinta 390 € (+alv), norm.hinta 520 € (+alv)

LinkedIn markkinoinnin ja työnantajakuvan 
kanavana
to 14.4. klo 9.00–12.00 | etätoteutus
Asiantuntijana Chief Happiness Officer, Senior Consultant Jani Lilja, 
LM Someco
Jäsenhinta 390 € (+alv), norm.hinta 520 € (+alv)

Videomarkkinoinnin työpaja
ke 27.4. klo 9.00–12.00 | 
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana myyntijohtaja Taneli Katila, 
Ideal Digi Oy
Jäsenhinta 395 € (+alv), norm.hinta 790 € (+alv)

Uusi yhteistoimintalaki käytännönläheisesti
ti 25.1. klo 8.30–12.00 | etätoteutus
Asiantuntijana lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 620 € (+alv) 

Hybridityö työlainsäädännön, verotuksen ja 
sosiaaliturvan näkökulmasta
to 3.2. klo 8.30–12.30 | etätoteutus
Asiantuntijoina asianajaja, osakas Outi Tähtinen, asianajotoimisto 
Castrén & Snellman Oy ja johtava asiantuntija, OTK Sari Wulff, 
Verohallinto sekä erityisasiantuntija, ulkomaantyön vakuuttaminen, 
Marjaana Lundqvist, Eläketurvakeskus
Jäsenhinta 390 € (+alv), norm.hinta 490 € (+alv)

Yrityskaupan vaiheet ostajan ja
myyjän näkökulmasta
to 28.4. klo 9.00–15.00 | 
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana asianajaja, osakas Antti Husa, 
Evershed Asianajotoimisto Oy
Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 840 € (+alv)

Hyväksytty Advisory Boardin jäsen (HAB)
ke–to 4.–5.5. 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)

TALOUSHALLINTO TAMPEREEN KAUPPAKAMARI JA HALLITUSPARTNERIT RY YHTEISTYÖSSÄ

JOHTAMINEN & ESIMIESTYÖ

Tammikuu 2022/01 (TÄYNNÄ) | Technopolis Yliopistonrinne

Helmikuu 2022/02 | Technopolis Yliopistonrinne
1.2., 8.2., 15.2., 22.2. ja 8.3.

Maaliskuu 2022/03 | Technopolis Yliopistonrinne
9.3., 16.3., 23.3., 30.3. ja 6.4.

Huhtikuu 2022/04 | verkkokurssi
5.4., 20.4., 26.4., 3.5. ja 10.5.

Toukokuu 2022/05 | Technopolis Yliopistonrinne
4.5., 11.5., 18.5., 25.5. ja 2.6.

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

HHJ-kurssi koostuu viidestä puolen päivän jaksosta, joihin
sisältyy ryhmätyö sekä lukupaketti. Kurssilla käsiteltäviä teemoja 
ovat hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta sekä 
työskentelytavat, strategiatyö ja yritystalous erityisesti pk-yrityk-
sen näkökulmasta. Teemoja käsitellään käytännönläheisesti ja 
yritysesimerkkien kautta.

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

HHJ-teemakoulutukset
Pk-yritysten hallituksille suunnatuissa yhden päivän pituisissa 
koulutuksissa teemoina keväällä ovat asiakasarvon johtaminen 
sekä uutena teemana yrityksen vastuullisuus hallituksen näkö-
kulmasta.

HHJ- ja HHJ-puheenjohtajakurssin käyneille 
alumnihinta 395 € (+alv), jäsenhinta 480 € (+alv), 
normaalihinta 795 € (+alv).

MUUT KOULUTUKSETMYYNTI & MARKKINOINTI & VIESTINTÄ

HENKILÖSTÖHALLINTO

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.tampereenkauppakamari.fi/koulutus
info@tampereenkauppakamari.fi | (03) 230 0555
Etäkoulutukset: www.kauppakamarikauppa.fi

HHJ Hallituksen työkalut asiakasarvon
johtamiseen
ti 18.1. klo 9–16 | verkkokoulutus

HHJ Hallitus vastuullisuuden asialla  UUSI!
ke 27.4. klo 9.00–15.00 | Technopolis Yliopistonrinne

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)

Assistentti 2022 -laivaseminaari
to 4.–6.5. klo 10.50–10.30 | lähtö Silja Linen 
Olympiaterminaalista, Helsinki
Asiantuntijoina 
- toimittaja, tarinankertoja Arman Alizad 
- tietokirjailija, tietotekniikka-asiantuntija 
  Petteri Järvinen, Petteri Järvinen Oy
- työyhteisökouluttaja, tietokirjailija Iina Lempinen,
  Valmiina Coaching
- viestinnän asiantuntija Taina Parviainen, Helsingin seudun 
  kauppakamari
Jäsenhinta 715 € (+alv), norm.hinta 915 € (+alv)
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HHJ-puheenjohtajakurssi
Kaksi päivää kestävä kurssi sopii hallitusten puheenjohtajille sekä 
puheenjohtajiksi aikoville. Kurssilla luodaan perusta pk-yritysten 
hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle. 

Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat hallituksen ydintehtävät ja 
tehokkuudet, yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johtamis-
järjestelmä, kokouksen johtaminen ja työjärjestys, liiketoiminnan 
kehittäminen ja toimitusjohtajan katsaus, hallituksen ja puheen-
johtajan vuorovaikutussuhteet sekä hallituksen puheenjohtajan 
tehtävät ja vastuut.

Maaliskuu 2022/03 | Technopolis Yliopistonrinne
to–pe 24.–25.3.
Jäsenhinta 1750 € (+alv), normaalihinta 2500 € (+alv)

Kesäkuu 2022/06 perheyrityskurssi | Vaihmalan Hovi
to–pe 16.–17.6.
Perheyrityksille suunnattu kurssi järjestetään internaatti-
toteutuksena. Majoitus ja tarjoilut sisältyvät kurssin hintaan.
Jäsenhinta 2000 € (+alv), normaalihinta 2750 € (+alv)

Tavaroiden maahantuonti EU-alueen 
ulkopuolelta (B2B)
ma 28.2. klo 12.00–16.00 | etätoteutus
Asiantuntijoina tulliylitarkastaja Marko Palander, Tulli ja tulliasioiden 
päällikkö, tullausasiantuntija Ville Raevuori, Schenker Oy
Jäsenhinta 410 € (+alv), norm.hinta 510 € (+alv) 

Remburssin ehdot ja asiakirjat
ti 22.3. klo 9.00–14.00 | 
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana rahoituspäällikkö 
Leila Heikkinen, OP Yrityspankki Oyj, 
Trade Finance
Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 840 € (+alv)

Minimoi logistiikkasopimuksiin ja -ketjuun 
liittyvät riskit
to 31.3. klo 12.00–16.00 | etätoteutus
Asiantuntijoina asianajajat Turo Sumu ja Ulla von Weissenberg, 
Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy
Jäsenhinta 410 € (+alv), norm.hinta 546 € (+alv)

Vientikaupan keskeiset asiakirjamääräykset
to 7.4. klo 9.00–16.00 | etätoteutus
Asiantuntijana vientiasiantuntija Jukka Säikkälä
Jäsenhinta 495 € (+alv), norm.hinta 695 € (+alv)

KANSAINVÄLISTYMINEN

Osakeyhtiön veroilmoitus 2021
pe 11.2. klo 8.45–12.00 | etätoteutus
Asiantuntijana KLT, MBA, KHT-tilintarkastaja Jukka Hämäläinen, 
Nettomaster Oy
Jäsenhinta 398 € (+alv), norm.hinta 530 € (+alv)

Kirjanpidon ajokortti® -peruskurssi
ke–to 16.–17.2. klo 8.45–15.30 | etätoteutus
Asiantuntijana kirjanpidon asiantuntija Teija Kerbs, Helsingin 
seudun kauppakamari
Jäsenhinta 750 € (+alv), norm.hinta 950 € (+alv) 

Strateginen talousjohtaminen
ke 2.3. klo 9.00–15.00 | etätoteutus
Asiantuntijana KTT, DI Toivo Koski, Oy In-Hand Finland Ltd
Jäsenhinta 450 € (+alv), norm.hinta 650 € (+alv)

Palkanlaskijan päivä
ti 29.3. klo 8.30–15.45 | etätoteutus
Asiantuntijoina lakimiehet Kati Mattinen ja Kirsi Parnila, Helsingin 
seudun kauppakamari
Jäsenhinta 490 € (+alv), norm.hinta 690 € (+alv) 

Tilinpäätöksen tulkinta
to 21.4. klo 9.00–15.00 | Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana KHT, KTM Henry Kampman, Revisium Oy
Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 840 € (+alv)

Kansainvälisen kaupan 
arvonlisäverotus 
to 5.5. klo 9.00–16.00 | 
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana 
veroasiantuntija Sanna Svensberg, EY
Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 840 € (+alv)

Luotettava brändi – avain menestykseen: 
brändi ja asiakaskokemus kuuluvat jokaisen 
hallituksen pöydälle
to 24.2.2022 klo 13.00–16.00 | Technopolis Yliopistonrinne

Brändi on yrityksen liiketoiminnan sielu ja strateginen ydin, jonka 
tulee olla jatkuvasti hallituksen ja johdon asialistalla. Vahva ja luo-
tettava brändi ja myönteinen asiakaskokemus luovat omistajalleen 
kaupallista lisäarvoa ja arvonnousua.

Tapahtumassa pureudutaan siihen, mikä brändi on, miten se vai-
kuttaa, miten sitä vahvistetaan ja miten hallitus voi johtaa brändiä 
ja asiakaskokemusta. Asiantuntijana hallitusammattilainen, halli-
tuksen puheenjohtaja Marina Vahtola, Chain Invest Oy. Vahtola on 
kirjoittanut aiheesta arvostetun kirjan ”Intohimona brändit”.

Hinta 195 € (+ alv)

Tulorekisteri – ilmoittaminen, 
korjaus ja kompastuskivet
to 10.2. klo 8.30–12.00 | etätoteutus
Asiantuntijana johtava asiantuntija, 
OTK Sari Wulff, Verohallinto
Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 620 € (+alv) 

Työpaikan keskeiset henkilöstösuunnitelmat
ti 15.2. klo 8.50–12.00 | etätoteutus
Asiantuntijana lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
Jäsenhinta 410 € (+alv), norm.hinta 610 € (+alv)

Suuri työsuhdepäivä
to 3.3. klo 8.30–15.30 | etätoteutus
Asiantuntijoina lakimiehet Kati Mattinen, Kirsi Parnila sekä 
Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari
Jäsenhinta 490 € (+alv), norm.hinta 690 € (+alv)

Uudistuvat perhevapaat
to 7.4. klo 8.30–12.00 | etätoteutus
Asiantuntijana lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 620 € (+alv)

Työnantajan vastuu työntekijöiden terveydestä
ja hyvinvoinnista
to 21.4. klo 8.30–12.00 | etätoteutus
Asiantuntijana lakimies Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari
Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 620 € (+alv)

Henkilöstöhallinnon
työoikeuspäivä
to 12.5. klo 9.00–16.00 | 
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana lakimies Kirsi Parnila, 
Helsingin seudun kauppakamari
Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 840 € (+alv)

KESÄKUU 2022
HHJ-puheenjohtaja perheyrityskurssi ............ 16.–17.6.



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

Lasse Parviainen
Koulutuskoordinaattori

050 494 6369
lasse.parviainen@

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

Ohjelmassa:
- pe 28.1. | Ilkka Halava: ”Nopea vuosikymmen: transfor-
maatio, jonka vauhdissa emme pysy?” 
- ke 23.2. | Lenita Toivakka: ”Kasvu löytyy Suomen rajojen 
ulkopuolelta?”
- to 24.3. | Jan Erola: ”Eroon viennin ja myynnin estoista”
- ti 12.4. | Mika Aittamäki: ”Huono johtaja tyhmentää 
työntekijät”
- ti 24.5. | Rajkumar Sabanadesan: ”Hyvä johtaja uskaltaa 
kohdata luurangot kaapissaan” 
- ti 7.6. | Melina Näätänen: ”Johtaja, happinaamari ensiksi 
itselle ja sitten vasta muille!”
- ke 21.9. | Marko Kulmala: ”Pelot ja fokus, johtajan tarina”
- to 17.11. | Nina Rinne: ”Epäonnistumiset salliva kulttuuri 
on tie menestykseen”
- Jari Hellsten: ”Henkiset kyvyt ja niiden kehittäminen 
tukien arvokasta elämää”

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

Opiskele etänä –  työsuhde, talous, digi, johtaminen ja 
paljon muuta

Päivitä tietojasi ja valloita uusia osaamisalueita 
KoulutusOnlinen verkkokursseilla etänä millä tahansa 
päätelaitteella, vaikka muutama minuutti kerrallaan. 
KoulutusOnlinessa käytössäsi on jo reilut 300 verkkokurssia

 työsuhdeasioista
 taloudesta
 johtamisesta
 myynnistä
 viestinnästä
 juridiikasta
 työelämä- ja digitaidoista

Ja lisää on tulossa!

Miksi KoulutusOnline?

Maailma muuttuu – kiire kasvaa jatkuvasti ja tietoa tarvi-
taan entistä nopeammin. KoulutusOnlinessa korkeatasoiset 
koulutukset ovat saatavilla aina ja kaikkialla sijainnista ja 
kellonajasta riippumatta. Sisällöt ovat lyhyitä ja jaoteltu 
pieniin osiin niin, että käyttäjä voi käydä oppimassa vaikka 
15 minuutissa haluamansa asian ja jatkaa sitten työntekoa.

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: 79 € (+alv) / kk
2-5 käyttäjää: 54 € (+alv) / kk
6-10 käyttäjää: 45 € (+alv) / kk

Useamman käyttäjän tilauksissa ota yhteyttä:
myynti@helsinki.chamber.fi

Tutustu kursseihin koulutusonline.fi
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