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Tampereen kauppakamari
Edistää ja turvaa toiminta-alueensa elinkeinoelämän ja jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä, 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.

Vaikuttamissuunnitelma

2022

n Toiminnan päämääränä on elinvoimaisen elinkeinoelämän kehit-

täminen Pirkanmaalla.

n Tampereen kauppakamarin toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla

ja maksullisilla palveluilla. Jäsenyys on vapaaehtoista. Jäseninä on
yli 2100 erikokoista ja eri toimialoja edustavaa yritystä ja yhteisöä.
Kauppakamariryhmän arvot
n luotettavuus
n asiantuntijuus
n 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.

Vaikuttamissuunnitelmaan on koottu keskeiset
edunvalvonnan tavoitteet, kohteet ja toimet
Tampereen kauppakamarin strategiakaudelta
2020–2022 ja tulevaa hallitusohjelmaa silmällä pitäen.
Vaikuttamissuunnitelman tavoitteet päivitetään vuosittain.
Valmisteluprosessi aloitetaan syksyllä kysymällä luottamushenkilöiden ja jäsenten näkemyksiä. Vaikuttamissuunnitelman
hyväksyy Tampereen kauppakamarin hallitus.
Vaikuttamissuunnitelma ohjaa kauppakamarin edunvalvontatyötä.
Samalla laaja yleisö, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit saavat tietoa
kauppakamarin tavoitteista kuluvalle vuodelle. Vuonna 2022 keskustelemme
ajankohtaisista vaikuttamisaiheista #Vaikuttamisaamuissa. Niitä järjestetään
kahdeksan ja ne ovat avoimia koko jäsenistölle.

Tavoitteet ja seurattavat asiat
Kauppakamari vaikuttaa talousarviovalmisteluun yhdessä
Pirkanmaan edunvalvontaryhmän kanssa.
Tavoitteena on turvata oppilaitoksille riittävät ja alueen kasvun
mukaiset resurssit. Kauppakamari edistää myös Pirkanmaan
koulutusryhmän tavoitteita.
Kauppakamari parantaa oppilaitosten ja työelämän yhteyksiä.
Kauppakamari välittää tietoa jäsenistölleen sekä tukee oppilaitosten,
yritysten ja opiskelijoiden tapahtumia. Asiantuntijavaliokunnat
vierailevat aktiivisesti oppilaitoksissa.

Tulevaisuuden osaaminen
Osaavan työvoiman saatavuuden rajallisuus on yritysten kasvua ja menestystä rajoittava tekijä. Osaajapula on jo lähes kaikkien toimialojen haaste.
Tilanteen heikentyminen on näkynyt myös Tampereen kauppakamarin
kyselyissä. Työvoiman saatavuutta on parannettava monipuolisin keinoin
yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja työllisyydestä vastaavien viranomaisten kanssa. Pirkanmaalle rekrytoitavien kansainvälisten osaajien palvelujen on myös oltava kunnossa. Yhä useammassa yrityksessä on harkittava, voisiko apu osaajapulaan löytyä kansainvälisestä rekrytoinnista.
Kauppakamarin luottamushenkilöiden mielestä osaavan työvoiman saanti
on kriittinen tekijä Pirkanmaan elinkeinoelämälle ja kasvulle. Kauppa
kamari toimii keskeisessä roolissa yritysten ja koulutuksen tarjoajien välissä.

Kauppakamari ja Tampereen kaupunki jatkavat pitovoimaa
parantavaa yhteistyötä, jolla kansainväliset osaajat saadaan
nykyistä paremmin jäämään töihin alueelle.
Kauppakamari on Tampereen kaupungin kansainvälisen osaamisen
ja maahanmuuton strategisen ohjausryhmän jäsen ja tekee läheistä
yhteistyötä International House Tampereen kanssa.
Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilu parantaa työvoiman
saatavuutta ja työllisyysastetta.
Kauppakamari on kuntakokeilun yhteistyökumppani.
Kauppakamari kannustaa ja haastaa jäsenyrityksiään tarjoamaan
harjoittelupaikkoja kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille.
Harjoittelu paikallisessa yrityksessä on nopein keino tutustua
suomalaiseen työelämään.

Tulevaisuuden liikkuminen
Vuonna 2022 kauppakamarin vaikuttamiskyselyssä yritysjohtajat
korostivat entistä nopeampia yhteyksiä Helsinkiin, pääteiden
kehittämistä sekä tärkeitä kaupunkikehityshankkeita.

Kauppakamari edistää yhdessä muiden toimijoiden kanssa tavoitteita,
jotka tähtäävät pääradan kapasiteetin lisäämiseen Tampereen ja Helsingin
välillä sekä matkustusajan lyhentämiseen koko rataverkon alueella. Pääradan peruskorjaus Tampereen ja Helsingin välillä on merkittävä hanke, jolle
tarvitaan päätettyjen rahoitusten lisäksi rahoitusta koko hankkeen ajalle.
Pääradan linjausten suunnitteluvalmiutta on nostettava. Vuonna 2022 
Suomi-rata -hankeyhtiön selvitykset etenevät ja kehittämismahdollisuuk
sista saadaan lisätietoa.
Liikenteen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikenne 12 ja sitä toteuttava 6-8-vuotinen investointiohjelma valmistuivat vuonna 2021.
Pirkanmaalle tärkeät hankkeet on määritelty suunnitelmissa, mutta osa
niistä tarvitsee edelleen rahoitusta. Kiireellisten kohteiden joukossa ovat
valtatie 9 parannushankkeet ja Tampereen henkilöratapihan kehityshanke.
Tampereen kauppakamarin jäsenyritykset antoivat vahvan signaalin
Tampere-Pirkkalan lentoyhteyksien puolesta vuonna 2021 tehdyssä
selvityksessä. Kauppakamari kannustaa jäsenyrityksiään käyttämään
Tampere-Pirkkalan lentokenttää ja sieltä liikennöivien lentoyhtiöiden
(Finnair, SAS, Air Baltic, Ryanair) palveluita. Kauppakamari on mukana Tampereella järjestettävässä lentoliikenne-alan Connect 2022 -tapahtumassa.

Tavoitteet ja seurattavat asiat
Tampereen kauppakamari edistää yhdessä Pirkanmaan
edunvalvontaryhmän kanssa maakunnalle tärkeitä
liikennehankkeita:

Kauppakamari valiokuntineen seuraa Tampereen isojen
hankkeiden, kuten raitiotien laajennuksen, Kunkun parkin
ja Viiden tähden keskusta -ohjelman, etenemistä.

n Valtakunnallisessa investointisuunnitelmassa esitetyt
tiehankkeet valtateillä 9 ja 3.
n Rahoituksen saaminen Tampereen henkilöratapihahankkeelle (Tahera).
n Pääradan peruskorjauksen jatkaminen ja jatkorahoitus.
n MAL-sopimuksessa edistettävät hankkeet, kuten
Vaitinaron liittymäjärjestelyt.

Kauppamari edistää työmatkaliikenteen sujuvuutta
Tampereen kaupungin liikennejaoksessa ja viestii jaostolle
aktiivisesti ongelmista.

Tampereen kauppakamari seuraa ja edistää pääradan kehittämistä.
Kauppakamari järjestää jäsenilleen info- ja keskustelutilaisuuksia
Suomi-radan etenemisestä.
Kauppakamari kannustaa jäsenyrityksiään käyttämään
Tampere-Pirkkalan lentoasemaa.
Olemme mukana lentoliikennealan Connect -tapahtumassa.

Tampereella päivitetään pysäköintipolitiikkaa ja -normeja.
Lisäksi keskustan liikennejärjestelmän päivitys tulee
ajankohtaiseksi. Kauppakamari valiokuntineen seuraa ja lausuu
uudistuksista tarvittaessa.
Kauppakamari selvittää jäsenistönsä näkemyksiä
lähijunaliikenteen vaikutuksista työmatkaliikenteeseen.

Seurattavat asiat ja toimenpiteet

Tulevaisuuden alue
Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023. Samalla
kunnilta siirtyy monia velvoitteita uudelle hallinnontasolle. Sosiaali- 
ja terveydenhuollon uudistuksessa kuntien taloudellinen liikkumavara
pienenee. Maankäyttö- ja liikenneasioissa yhteistyön merkitys alueilla
kasvaa.
Sote-järjestämislain mukaan hyvinvointialueen on laadittava sosiaalija terveydenhuollon palvelustrategia taloutensa ja toimintansa
suunnittelua ja johtamista varten. Palveluiden tuotantotapojen valinta
on tehtävä palvelustrategian ja kustannusvertailun perusteella.
Aluevaltuutetut voivat edistää strategiassa palvelusetelien käyttöön
ottoa ja muita innovatiivisia palveluiden tuottamistapoja.
Hyvinvointialueiden ensimmäiset palvelustrategiat ovat erittäin tärkeitä
sote-uudistuksen onnistumisessa ja kustannusten kasvun hillitsemisessä.
Ensimmäisessä palvelustrategiassa päätetään peruselementit ja
toimintatavat, joiden varaan uudistus alueella rakennetaan.
Menestyvillä alueilla kuntien elinvoiman ja kilpailukyvyn ylläpitäminen
korostuu entisestään. Nopeat ja joustavat lupaprosessit ja palvelut sekä
sujuva arki houkuttelevat osaajia ja myös yritysten sijoittumista.
Tampere ja ympäryskunnat ovat pärjänneet hyvin erilaisissa elinvoima
tutkimuksissa. Mittareiden osatekijöissä on kuitenkin kehitettävää.

Seurataan hyvinvointialueen rakentamista ja tuodaan
elinkeinoelämän näkemyksiä palvelustrategian valmisteluun.
Hyvinvointialueen valinnat palveluiden tuotantotavasta on tehtävä
palvelustrategian ja todellisen kustannusvertailun perusteella.
Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat on otettava mukaan
hyvinvointialueen palveluiden tuottamiseen.
Kaavoituksen ja maankäytön lupaprosessien pitää olla sujuvia.
Tampereen kauppakamari arvioi sujuvuutta ja sääntely-ympäristöä
Pirkanmaalla syksyllä toteutettavalla kyselyllä.
Työmatkaliikenteen on oltava sujuvaa kaikilla liikennemuodoilla.
Kauppakamari vaikuttaa liikennetoimikunnassa ja vie aktiivisesti
yrityselämän viestiä päättäjille.

Vaikuttamisen verkosto
Ota yhteyttä, edunvalvonta-asioissa palvelevat
Antti Eskelinen, toimitusjohtaja, 050 655 69
Peer Haataja, 040 553 5535
Juha Koski, 040 737 5386
Minni Rimpioja, 044 281 8924
Akira Ropo, 0500 622 128
Markus Sjölund, 040 745 4342

Vaikuta ja verkostoidu!
www.tampereenkauppakamari.fi/
edunvalvonta/vaikuttamissuunnitelma

