
Parempia kuvia puhelimella – 
valokuvauksen perustaidot
ti 24.8. klo 9.00–14.00 | Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana valokuvaaja ja graafinen suunnittelija 
Jenny Alhonen
Jäsenhinta 395 € (+alv), norm.hinta 790 € (+alv)

Asiakassuhteen hoitaminen
sähköisesti ja etätyössä
to 15.9. klo 8.45–12.30 | striimi
Asiantuntijana KauppakamariTiedon 
päätoimittaja Taina Parviainen, 
Helsingin Kamari Oy
Jäsenhinta 390 € (+alv), norm.hinta 490 € (+alv)

Moderni ja älykäs myynti
to 9.12. klo 8.45–15.30 | striimi
Asiantuntijana myyntivalmentaja Petri Kiikkinen, Turboteam Oy
Jäsenhinta 495 € (+alv), norm.hinta 695 € (+alv)

TALOUSHALLINTO TAMPEREEN KAUPPAKAMARI JA HALLITUSPARTNERIT RY YHTEISTYÖSSÄ

JOHTAMINEN & ESIMIESTYÖKANSAINVÄLISTYMINEN

Elokuu 2021/08 (TÄYNNÄ) | Technopolis Yliopistonrinne

Syyskuu 2021/09 | Technopolis Yliopistonrinne
16.9., 23.9., 29.9., 7.10. ja 12.10.

Lokakuu 2021/10 | verkkokurssi
6.10., 13.10., 27.10., 3.11. ja 10.11.

Marraskuu 2021/11 | Technopolis Yliopistonrinne
11.11., 17.11., 24.11., 1.12. ja 8.12.

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 1750 € (+alv), normaalihinta 2500 € (+alv).

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.

Jäsenhinta 1650 € (+alv), normaalihinta 2300 € (+alv).

Marraskuu 2021/11
to–pe 4.–5.11.

HHJ-teemakoulutukset
Pk-yritysten hallituksille suunnatuissa 
yhden päivän pituisissa koulutuksissa 
teemoina ovat talous, strategian 
toteuttaminen ja asiakasarvon 
johtaminen sekä uusina teemoina 
hallituksen jäsenen vastuu ja yrityksen 
vastuullisuus hallituksen näkö-
kulmasta.

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

MUUT KOULUTUKSET

MYYNTI & MARKKINOINTI & VIESTINTÄ

HENKILÖSTÖHALLINTO

Kirjanpidon ajokortti® -peruskurssi
ke–to 29.–30.9. klo 9.00–15.30 | striimi
Asiantuntijana kirjanpidon asiantuntija Teija Kerbs, Helsingin seu-
dun kauppakamari
Jäsenhinta 750 € (+alv), norm.hinta 950 € (+alv)

Controllerin valmennuspäivä 2021
to 14.10. klo 8.45–16.00 | striimi
Asiantuntijana yritysvalmentaja, YTM Timo Toivanen, 
TT Valmennus Oy
Jäsenhinta 550 € (+alv), norm.hinta 750 € (+alv)

Konsernitilinpäätöksen laadinta
ti 26.10. klo 9.00–15.00 | Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana KHT, KTM Henry Kampman, Revisium Oy
Jäsenhinta 395 € (+alv), norm.hinta 790 € (+alv)

Osakeyhtiön tilinpäätös
to 25.11. klo 9.00–15.30 | 
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana KHT, KTM Henry Kampman, 
Revisium Oy
Jäsenhinta 395 € (+alv), norm.hinta 790 € (+alv)

Kauppakamarin veropäivä 2021
ti 30.11. klo 9.00–16.00 | Technopolis Yliopistonrinne
Puhujina useita asiantuntijoita
Jäsenhinta 420 € (+alv), norm.hinta 790 € (+alv)

Älykäs automaatio taloushallinnossa
to 2.12. klo 8.45–15.30 | striimi
Asiantuntijana prosessikonsultti Jesse Ahokas, Efima Oy
Jäsenhinta 495 € (+alv), norm.hinta 695 € (+alv)

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

Takaisin normaaliin vai ei – 
hybridityön parhaat käytännöt
to 7.10. klo 12.00–16.00 | 
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana Partner Kati Tuovinen, 
Greenstep Oy
Jäsenhinta 395 € (+alv), norm.hinta 790 € (+alv)

Työkykyä vai ei? Työntekijän työkyvyttömyys 
työnantajan näkökulmasta
ke 27.10. klo 8.45–12.00 | striimi
Asiantuntijoina lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppa-
kamari ja lakimies Minka Hauta-aho, Eläketurvakeskus
Jäsenhinta 390 € (+alv), norm.hinta 490 € (+alv)

HR-ajokortti®
ke–to 3.–4.11. klo 9.00–15.30 | striimi
Asiantuntijoina lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppa-
kamari ja esimies- ja työyhteisövalmentaja, Mentor, Coach 
Maritta Joki, Mentoritas Oy sekä Vice President Hanna Skurnik-
Järvinen, Helsinki Airport HR, Finavia Oyj
Jäsenhinta 750 € (+alv), norm.hinta 950 € (+alv)

Tavaroiden maahantuonti EU-alueen 
ulkopuolelta (B2B)
ti 7.9. klo 12.00–16.00 | striimi
Asiantuntijoina tulliylitarkastaja Marko Palander, Tulli ja Custom 
Manager Ville Raevuori, Schenker Oy
Jäsenhinta 390 € (+alv), norm.hinta 490 € (+alv) 

Kohdemarkkinan valinta ja strategia vienti-
kaupassa
ti 28.9. klo 9.00–16.00 | striimi
Asiantuntijoina vientiasiantuntija Jukka Säikkälä, Helsingin seudun 
kauppakamari ja CEO Tero Nummila, Laetus Oy
Jäsenhinta 495 € (+alv), norm.hinta 695 € (+alv)

Pirkanmaan vientipäivä 2021 

to 28.10.

Vientikaupan keskeiset asiakirjamääräykset
to 30.11. klo 9.00–16.00 | striimi
Asiantuntijana vientiasiantuntija Jukka Säikkälä
Jäsenhinta 495 € (+alv), norm.hinta 695 € (+alv) 

Kansainvälisen arvonlisäverotuksen 
ajankohtaispäivä
ke 8.12. klo 8.45–16.00 | striimi
Asiantuntijana Tax Manager Joonas Paavolainen, KPMG Oy
Jäsenhinta 495 € (+alv), norm.hinta 695 € (+alv) 

Työoikeuspäivä 2021
ti 14.9. klo 8.30–16.05 | striimi
Asiantuntijana asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius ja 
hallitusneuvos Tarja Kröger, Työ- ja elinkeinoministeriö
Jäsenhinta 520 € (+alv), norm.hinta 720 € (+alv) 

Suuri palkkapäivä
pe 16.9. klo 8.30–15.30 | striimi
Asiantuntijoina lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppa-
kamari ja johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto, 
tulorekisteriyksikkö
Jäsenhinta 490 € (+alv), norm.hinta 690 € (+alv)

HR-dokumentaatio käytännössä
to 30.9. klo 8.30–12.00 | striimi
Asiantuntijana lakimies Alexa Kavasto, AK Law Oy
Jäsenhinta 390 € (+alv), norm.hinta 490 € (+alv)

HHJ Hallituksen työkalut asiakasarvon
johtamiseen  UUSI!
ke 22.9. klo 9–16 | Technopolis Yliopistonrinne

HHJ Hallitse vastuusi hallituksen
jäsenenä  UUSI!
ti 5.10. klo 9.00–14.30 | Technopolis Yliopistonrinne

HHJ Hallitus vastuullisuuden asialla  UUSI!
ti 26.10. klo 9.00–15.00 | Technopolis Yliopistonrinne

HHJ Hallituksen työkalut talouden hallintaan
ti 2.11. klo 9–15.30 | Technopolis Yliopistonrinne

HHJ Hallituksen rooli strategian toteuttajana
ti 9.11. klo 9–16 | Technopolis Yliopistonrinne

ke 1.12. klo 9.00–14.30 | striimi
Teema: ”Organisaation palautuminen häiriötilanteen jälkeen”

Millaiseen maailmaan PK-yritysten on hyvä varautua pandemian jäl-
keen, miten muuttuu ja suuntautuu hallitustyö? Hallitustyön merkitys 
korostuu entisestään, sillä tulevaisuus tarjoaa nyt aidosti täysin uusia 
mahdollisuuksia ja toimintamalleja.

Valtakunnalliseen HHJ-alumniseminaariin kutsutaan HHJ-kurssin ja 
HHJ-puheenjohtajakurssin suorittaneet henkilöt.

HHJ-kurssin käyneillä on mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto. 
Kaksivaiheinen tutkinto koostuu ennakkotehtävävaiheesta ja tut-
kintopäivästä. HHJ-kurssi tulee olla suoritettuna ennen tutkintoon 
ilmoittautumista.

Lisätiedot ja 
ilmoittautuminen

www.hhj.fi

Harhaanjohtaminen, valehtelu ja muut 
epätoden alalajit työelämässä
to 23.9. klo 9.00–12.00 | striimi
Asiantuntijana psykiatrisen vankisairaalan 
vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma
Jäsenhinta 350 € (+alv), norm.hinta 450 € (+alv)
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Esimiespäivät 2021
ke–to 8.–9.9. klo 8.30–15.45 | striimi
Asiantuntijoina psykologian lisensiaatti, TM, organisaatiopsykologi 
Pekka Järvinen, Organisaatiokonsultointi Praxis Oy ja lakimies 
Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
Jäsenhinta 850 € (+alv), norm.hinta 1050 € (+alv) 

Ymmärrä itseäsi ja onnistu johtajana
to 14.10. klo 12.00–16.00 | 
Technopolis Yliopistonrinne
Asiantuntijana johtamisen konsultti 
Rajkumar Sabanadesan, Sabana Oy
Jäsenhinta 395 € (+alv), norm.hinta 790 € (+alv)

Hyväksytty Advisory Boardin jäsen (HAB)
to–pe 18.–19.11. klo 12.00–16.00 | striimi
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)

Project Manager -ajokortti
ke–to 1.–2.12. klo 8.45–16.00 | striimi
Asiantuntijana FT, KTL Mikko Mäntyneva, MCS-Management 
Consulting Services Oy
Jäsenhinta 750 € (+alv), norm.hinta 950 € (+alv)



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.
Ota yhteyttä koulutus- ja jäsenpalveluiden merkeissä – 

kerromme mielellämme lisää palveluistamme!

JOHTAJAVERKOSTO KOULUTUSONLINE

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.

Teemoina muun muassa:
 myynnin johtaminen
 kriisijohtaminen
 muutosjohtaminen

Ohjelmassa:
- ti 7.9. | ”Muutos itsetuntemuksessa on muutos 
menestymisessä”
- ti 28.9. | ”Menestyksen portaat rakentuvat paremmalla 
vuorovaikutuksella”
- ke 20.10. | ”Kriisi testaa yrityksen vastuut ja rehellisyyden 
kulttuurin. Tiedon peilitalo tuottaa hirmuisia kuvia.”
- marraskuu | ”Goforen kasvutarinan seuraava kappale – 
Visio 2025”
- ti 14.12. | ”Vain itseään voi muuttaa. Viisas johtaja kutsuu 
ihmiset mukaan muutokseen ja uskaltaa itsekin muuttua.” 

Valmennusohjelman kesto: 
noin 12 kuukautta, johon sisältyy 6 lähitapaamista

Jäsenhinta 950 € (+alv) / kausi (6 tilaisuutta),
normaalihinta 1450 € (+alv)

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

Hinta alkaen 79 € (+alv) / kk

Tutustu kursseihin www.koulutusonline.fi
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