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Kokoustilat
Tampereen
Härmälässä

Kokouspaketit
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen muunneltavat ja monikäyttöiset tilat soveltuvat hyvin monen
kokoisiin ja tyyppisiin tilaisuuksiin. Kokous-, seminaari- ja koulutustilaisuudet onnistuvat tiloissamme
loistavasti, olipa niiden koko suuri tai pieni.

Kokopäiväkokous
» aamukahvi- ja iltapäiväkahvi
» lounasbuﬀet
» tilavuokra
» perusesitystekniikka
» alv.

41€/hlö

Puolipäiväkokous
» aamukahvi ja lounasbuﬀet
» tilavuokra
» perusesitystekniikka
» alv.

29€/hlö

Iltapäiväkokous
» iltapäiväkahvi
» tilavuokra
» perusesitystekniikka
» alv.

21€/hlö

Vastuullinen
jätehuollon edelläkävijä
palveluksessanne.

Tiedustelut ja varaukset
Katariina Laanikari » p. 0207 701 273 » kokoukset@tesc.fi

Talon oma ravintoloitsija Finnresta
suunnittelee ja valmistaa kaikki tarjoilut.

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy
Ilmailunkatu 20 | PL 163 | 33901 Tampere
Puh. 0207 701 260 | www.tesc.ﬁ | info@tesc.ﬁ
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Vapriikin 2015 uutuusnäyttely seuraa
vaeltajien taivalta Suomen ja
Pohjoismaiden pyhiinvaelluskohteisiin
sekä aina tunnetun maailman ääriin
Roomaan, Santiago de Compostelaan ja
Jerusalemiin asti.

www.pirkanmaan-jatehuolto.fi

ALAVERSTAANRAITTI 5, TAMPERE / PUH. 03 5656 6966
WWW.VAPRIIKKI.FI / 10/4¤
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PÄ Ä K I R J O I T U S
JOHTAMISKORKEAKOULU
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Suomen
Asianajajaliiton
jäsenyrityksiä

SYVENNÄ OSAAMISTASI!
JOHTAMISKORKEAKOULU

NÄKÖALOJA
SYKKEESEEN!
ja koulutuskeskus
Synergos
• TutkimusLiiketoiminnan
jaMAAILMAN
julkisen hallinnon
tutkimus-,
koulutus- ja kehittämispalvelut

SYVENNÄ OSAAMISTASI!

Asianajotoimisto ACTAS Oy
• Avoimet ja organisaatioille räätälöidyt
Väinölänkatu 1
koulutuskokonaisuudet
33100 Tampere
Puh. 010 548 6060 JOHTAMISKORKEAKOULU
JOHTAMISKORKEAKOULU
• Liiketoiminnan ja julkisen hallinnon tutkimus-,
www.actas.fi
Tutkimusja ja
koulutuskeskus
Synergos
Tutkimus- ja koulutuskeskus
Synergos
koulutuskehittämispalvelut
• Sastamala
TAMPEREEN
YLIOPISTON
ASIANTUNTIJOITA
:
JOHTAMISKORKEAKOULUN
ASIANTUNTIJOITA:
• Valkeakoski
• Avoimet ja organisaatioille räätälöidyt

Suomen kasvukäytävässä
on mahdollisuus

SYVENNÄ
OSAAMISTASI!
SYVENNÄ
OSAAMISTASI!
koulutuskokonaisuudet

Hämeenkatu 20 A, 6.krs
33200 Tampere
Puh. (03) 3142 9000
E-mail: toimisto@alfalaw.com
www.alfalaw.com

ELINKEINOELÄMÄN toimintaedellytysten ja -ympäristön kehittäminen on yksi Tampereen kauppakamarin perustehtävistä. Kauppakamarin on mahdollista
vaikuttaa ensisijaisesti Pirkanmaan asioihin, mutta yhtä tärkeää on seurata valppaasti myös kansallisia päätöksiä, joilla on merkitystä maakunnan yritysten menestykseen.

• Liiketoiminnan ja julkisen hallinnon tutkimus-,

TAMPEREEN
YLIOPISTON
koulutus- ja kehittämispalvelut
Merkitse kalenteriisi
suosittuASIANTUNTIJOITA:
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Johtajuussymposium
2.–4.9.2014
Arto
Marja-Liisa
Kari
Seppo
koulutuskokonaisuudet

Haveri
Manka
Neilimo
Penttilä
JOHTAMISKORKEAKOULU
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kunnallistyöhyvinvuorineuvos
vero-oikeuden
politiikan
voinnin
Tutkimus- ja professori
koulutuskeskus
Synergos
ja koulutuskeskus
Synergos
TAMPEREEN TutkimusYLIOPISTON
ASIANTUNTIJOITA
:
TAMPEREEN
YLIOPISTON
ASIANTUNTIJOITA
:
professori
dosentti
Asianajotoimisto Applex Oy

Hämeenkatu 20 A, 4.krs
33200 Tampere
Puh. 0207 912 950
E-mail: info@applex.fi
www.applex.fi
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Lisätietoja:
Marjukka Alhava, marjukka.alhava@uta.fi, 050 536 8128
Johtamiskorkeakoulu, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

Pirkanmaan liitto on syksyn aikana koonnut Pirkanmaan hallitusohjelmatavoitteet laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Kansallisessa vaikuttamisessa Pirkanmaan
ja kauppakamarin tavoitteet yhtyvät erityisesti liikenteen ja maankäytön kehittämisessä, joten myös vaikuttamisessa on tehtävä aiempaa tiiviimpää yhteistyötä.

Kansallisessa
vaikuttamisessa
Pirkanmaan ja
kauppakamarin
tavoitteet yhtyvät
erityisesti liikenteen
ja maankäytön
kehittämisessä.

Pirkanmaa on osa Suomen kasvukäytäväksi nimettyä aluetta – Helsingin, Hämeenlinnan ja Tampereen muodostamaa vyöhykettä. Kyseessä on mittava väestö- ja työpaikkakeskittymä, jossa asuu joka kolmas suomalainen, ja jopa puolet yritysten liikevaihdosta syntyy tämän käytävän sisällä. Alueen saavutettavuus
on huipputasoa. Työpaikat, yritykset ja teollisuus tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia alueen kehittämiseen. Kun kasvukäytävää suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena yli maakuntarajojen, voidaan alueen kilpailukykyä parantaa kustannustehokkaasti. Maakuntakaava 2040 tulee tänä vuonna ehdotusvaiheeseen. On tärkeää, että Suomen kasvukäytävän vahvistuminen mahdollistetaan siinä Pirkanmaan osalta.
YRITYSTEN MENESTYKSEN alueella takaa osaava työvoima. Yritysten tulee huolehtia, että opettajilla ja opinto-ohjaajilla on ajantasaista tietoa muuttuvasta työelämästä ja sen vaatimuksista. Kannustan yrityksiä kutsumaan opettajia tutustumaan työelämään yrityksissä, jotta he osaavat entistä paremmin kertoa erilaisista uravaihtoehdoista opiskelijoille. Opiskelijat puolestaan oppivat työelämän pelisääntöjä parhaiten yrityksissä harjoittelujaksoilla – toivottavasti niitä on heille
runsaasti tarjolla.
Seutukunnan elinkeinoyhtiöiden toimintaa pitäisi selkeyttää. Sujuvat suhteet
päättäjiin helpottavat yritysten käytännön toimintaa esimerkiksi investointeja
suunniteltaessa. Ideaalitilanteessa yrityksen asioista huolehtisi kunnissa erityiset
avainasiakaspäälliköt, joiden tehtävänä olisi huolehtia yritysten asiakkuuksista
esimerkiksi kaavoitus-, lupa- ja kehitysasioissa.
Markkinointiinkin tarvitaan lisäpanostuksia. Pirkanmaan aluetta tulee markkinoida myös kansainvälisesti, jotta alue on houkutteleva asukkaiden, työntekijöiden,
investoijien ja matkailijoiden silmissä.
TYÖSARKA on suuri, mutta etenemällä askel kerrallaan Pirkanmaasta saadaan
entistä vetovoimaisempi ja kilpailukykyisempi alue koko Suomen mittakaavassa.

JARI ALANEN
Puheenjohtaja
Tampereen kauppakamari

www.uta.fi/synergos
Keskustori 5 • 33100 Tampere
Puh. (03) 260 1600
www.merilampi.com

www.asianajajaliitto.fi

Antti
HarriTalonen
Talonen
AnttiLönnqvist
Lönnqvist Hannu
HannuSaarijärvi
Saarijärvi Harri
kehitysjohtaja
Johtamiskorkeakehitysjohtaja
Johtamiskorkea- palvelujen
palvelujenja
ja
koulun
kaupan
koulunjohtaja
johtaja
kaupan
professori
professori

Lisätietoja:
Lisätietoja:
Marjukka
MarjukkaAlhava,
Alhava,marjukka.alhava@uta.fi,
marjukka.alhava@uta.fi,050
050536
5368128
8128
Johtamiskorkeakoulu,
Johtamiskorkeakoulu, TutkimusTutkimus- ja
ja koulutuskeskus
koulutuskeskus Synergos
Synergos

www.uta.fi/synergos
www.uta.fi/synergos
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Kuva Arto Jalonen

n Avant Tecno laajentaa
Avant Tecno Oy on tehnyt sopimuksen Pilkington Suomi Oy:n Ylöjärven
kiinteistön ostamisesta. Kauppa lähes
kolminkertaistaa Avantin
tilat 25 000 neliöstä noin 70 000 ne
liöön. Puolen vuoden sisällä naapurikiinteistöön uusiin tiloihin siirtyy kokoonpanoa ja lähettämötoimintaa. Tiloissa jatkaa myös Pilkington Automotive Finland Oy, lisäksi osaa vuokrataan toistaiseksi ulkopuolelle.
n Leadin kasvaa
Isossa-Britannissa
Kokonaisvaltaisia käyttökokemuspalveluja tarjoava Leadin avaa toimipisteen Swanseaan Walesiin. Yhtiön tavoitteena on luoda 30 uutta työpaikkaa Isoon-Britanniaan kolmen vuoden aikana.

Kulttuurin keskus. Kangasala-talon avajaisia vietettiin
helmikuun ensimmäisellä viikolla. Talossa on 290-paikkainen konserttisali, Kimmo Pyykkö -taidemuseo, taidegalleria, valtuuston kokoussali sekä kunnanhallituksen
kokoustila. Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy, talon etupihaa komistaa Kimmo Pyykön veistos Dialogi.

n Teräselementin ja Cramon
yhteistyö laajenee
Teräshalleja ja -runkoja sekä julkisivuja lasirakenteita valmistava Teräselementti Oy alkaa valmistaa Cramo
Adapteolle siirrettäviä väistötilamoduuleita. Osapuolet ovat teneet yh-

TA LO U D E S S A TA PA H T U U
KOULUTUS

teistyötä vuosia, nyt kumppanuus laajenee uudelle liiketoiminta-alueelle.

– Viisas käyttää valmiita verkostoja. Suosittelu on edelleen
tehokas keino saada ovia auki vieraassa kulttuurissa,
TTS-Ciptecin toimitusjohtaja Tuomas Pahlman sanoo.
Laura Lindemanin mukaan Talent-verkostosta hyötyvät
varsinkin kansainvälistymisen kynnyksellä olevat yritykset.

n Oscar Softwaren
omistusta avainhenkilöille
Yritysten tietojärjestelmiä ja palveluita
toimittavan tamperelaisen Oscar Software Oy:n koko osakekanta on myyty Oscar Software Group Oy:lle. Osakekaupalla yli puolet Oscar Softwaren
omistuksesta siirtyi yhtiössä työskentelevien avainhenkilöiden haltuun.
n Vincit Oy on palkittu Vuoden 2014
työnantajana Pirkanmaalla, erikoismaininnan sai Akun Tehdas.
Vincit oli myös Great Place to Work
-tutkimuksen yleisen sarjan ykkönen. Samassa tutkimuksessa ja sarjassa tamperelainen Gofore sijoittui kolmanneksi.
n Tampere-talolle Tampereen
k aupungin vammaisneuvoston
myöntämä vuoden 2014 esteettömyyspalkinto.
n Kiinteistö Oy Hämeenpuisto 21:lle
ja Suomen Lasinjalostus Oy:lle ovat
saaneet Pirkanmaan ympäristöpalkinnon 2014.

Talent Tampere

auttaa löytämään
kansainvälisen osaajan

Lue lisää Pirkanmaan yritysuutisia verkkolehden Uutispöydältä tampereenkauppakamarilehti.fi

Te ks t i ja k u v a PÄ I V I E S K E L I N E N

Tampereella on aloitettu Talent
Tampere -yhteistyö, jolla tuetaan
pk-yritysten kansainvälistymistä
ja luodaan kansainvälisille osaajille mahdollisuuksia jäädä pysyvästi kaupunkiseudulle.
– Talent Tampere -osaajaverkostossa on ulkomaalaistaustaisia henkilöitä ja kansainvälisiä
suomalaisia. Heillä on valmiita
kontakteja, kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta, joista on hyötyä
varsinkin vientitoimintaa aloittaville yrityksille, sanoo Talent Attraction Manager Laura Lindeman yhteistyötä koordinoivasta
Tredeasta.

ELÄMÄNTYÖ
– yhtä ainutkertainen kuin taideteos

Jokainen elämäntyö on uniikki, aito ja korvaamaton.
Ei ole olemassa kahta samanlaista. Elämäntyö on omistautumista, johon liittyy elämänaikaisia saavutuksia, joita
oman elämäntyönsä taiteilija ei välttämättä
itse edes huomaa. Onneksi on Keskuskauppakamarin
elämäntyömerkki.

– Tavoitteena ei ole pelkästään osaajien rekrytointi. Talent-toimintaa voisi pikemminkin verrata viime aikoina yleistyneeseen joukkoistamiseen. Yritys voi heittää osaajaverkostolle
kysymyksiä tai etsiä neuvonantajaa. Voi olla, että joskus kontaktit johtavat henkilön palkkaamiseen.
Talent Tampereelle on perustettu LinkedIn-verkkoyhteisössä
kaikille avoin ryhmä. Rakenteilla on myös verkkosivusto, jossa
Talent Tampere -sateenvarjon alle kootaan kaikki yritysten henkilöstön kansainvälistymisen se-

Kuva TAKK

K-rauta Lahdesjärven rekrytointikoulutuksen sisältöä opiskelijoille
esitteli TAKK:n kouluttaja Tea Nikkilä.
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Resurssi vielä piilossa
– Minulle oli yllätys, että Tampereella on näin suuri kansainvälinen yhteisö. Se on resurssi, jo-

ka on vielä piilossa suurimmalle osalle työnantajista, sanoo Talent-toiminnan suunnitteluun
osallistuva TTS-Ciptec Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Pahlman.
Pahlmanilla on itsellään hyvä kokemus parin vuoden takaa,
kun teollisuuden mittalaitteisiin
erikoistunut TTS-Ciptec avasi
vientiä Espanjaan.
– Tampereella asunut Espanjan kansalainen löysi meille hyödyllisiä kontakteja käyttämällä
omia yhteyksiään. Odotan Talentista vastaavia hyötyjä, toki
voimme käyttää verkostoa myös
rekrytointikanavana.

EKI OPETTAA
KÄYTÄNNÖN
SUOMEA
Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa on kehitetty uusi sähköinen suomen kielen
työkirja, EKI. Se sopii kaikille aloille ja kaikkiin ammatteihin. EKI vahvistaa kielellisiä
valmiuksia ja johdattaa lisäksi suomalaiseen tapa- ja työkulttuuriin.
http://e-tyokirja.tampere.fi

Koulunpenkiltä työpaikkaan

Katso lisää ansiomerkit.fi »
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kä kansainvälisten osaajien palvelut.
– Talent Tampereen suuntaista toimintaa on toki ollut aiemminkin lähinnä lyhytaikaisissa hankkeissa. On edistetty esimerkiksi työperustaista maahanmuuttoa, kotoutumista tai ulkomaisten opiskelijoiden työllistymistä, kehityspäällikkö Marjukka Hourunranta Tredeasta
sanoo.
– Lähestymiskulma on nyt
toinen. Kyse on pysyvästä toiminnasta, joka kehitetään yritysten tarpeet edellä. Talent Tampere -yhteistyöllä on lisäksi merkittävä rooli investointien houkuttelussa, sillä hyvät osaajat
nousevat etusijalle, kun yritykset
vertailevat sijoittumispaikkoja.
Talent Tampere järjestää tapahtumia esimerkiksi pk-yritysten kansainvälistymistä vauhdittavan Team Tampereen kanssa.
Seuraava tilaisuus on 20. maaliskuuta Technopolis Hermiassa teemalla Bright people, bright
business! Alueen kansainvälisten osaajien voimannäyte ja vuoden ykköstapahtuma on joulukuussa järjestettävä kaksipäiväinen Twinkle-tilaisuus.

Tampereen Lahdesjärvelle avautuu kevään aikana Suomen suurimpiin kuuluva
K-rauta. Se työllistää noin 70 työntekijää, joista suurin osa valitaan Tampereen
Aikuiskoulutuskeskuksessa tammikuussa
alkaneen rekrykoulutuksen kautta. Rekrykoulutus on ELY-keskusten palvelu
yritysten rekrytointitilanteisiin. Koulutus
räätälöidään yrityksen tarpeisiin, ja sen
rahoittavat työ- ja elinkeinohallinto sekä
rekrytoiva yritys yhdessä.
K-rauta Lahdesjärven koulutukseen
haki yli tuhat, mukaan valittiin ensi vai-

heessa 40. Osalla on aiempaa kokemusta
rautakaupasta, osa on alanvaihtajia.
Kilpailu rautakauppa-alalla kiristyy
jatkuvasti kansainvälisten ketjujen laajentuessa, mutta K-rauta Lahdesjärven
kauppias Jukka Aaltio uskoo tulevaisuuteen.
– Satsaamme erityisesti kokonaispalvelupakettiin myymälässä ja sähköisten
palveluiden kehittämiseen.
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TA LO U D E S S A TA PA H T U U
KOULUTUS

Yritykset haluavat tiivistää

oppilaitosyhteistyötä
Tampereen lukioiden rehtorit ja apulaisrehtorit ovat
tarttuneet sanoista tekoihin
ja tutustuvat määrätietoisesti seudun yrityksiin ja työelämään laajemminkin. Vuorossa yritysvierailu Cargoteciin.

Cargotecilta toive lukiorehtoreille

”Kasvattakaa meille hyviä osaajia!”
Tek s t i j a k u v a A N N I K A I S A K N U U T I L A

Kun Tampereen lukion rehtorit ja apulaisrehtorit kävivät tutustumassa Cargotecin ja Kalmarin toimintaan Tampereen Ruskossa, henkilöstöpäällikkö Kirsi Vihusaarella oli selkeä toive:
– Kasvattakaa meille hyviä osaajia!
Ja tässä tehtävässä onnistumiseksi rehtorit Cargotecilla vierailivatkin.
– Olemme tietoisesti tiivistäneet lukioiden ja yritysten yhteistyötä. Olemme toivoneet, että voisimme pitää rehtorikokouksia
yrityksissä, ja meidät on otettu joka paikassa
erittäin hyvin vastaan. Yritykset tuntuvat olevan lukiokoulutuksesta kiinnostuneita. Meidän taas on hyvä tietää, millaisia valmiuksia
yritykset nuorilta odottavat, kertoo Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen johtaja Eija Tiisala-Heiskala.
Rehtorit ovat vierailleet Cargotecin lisäksi Solitassa, Metsossa ja Agco Powerissa. Vuoden 2015 alussa vuorossa on Nokian Renkaat. Tampereen kauppakamarin koulutusvaliokunnassa on käyty keskustelemassa, ja kauppakamari myös kustantaa rehtorien vierailumatkat.
– Otamme vierailuilla selvää, millaista koulutusta yritysten eri tehtäviin vaaditaan, millaista työ yrityksissä on. Kyselemme myös lukiolaisten kesätyönsaantimahdollisuuksista – nuoresta iästään huolimatta lukiolaiset osaavat monenlaista. Juuri on lähdössä liikkeelle ESR-hakemus, jolla yhdes-

sä Tampereen kesäyliopiston kanssa haemme
tukea siihen, että opiskelijat pääsisivät kesäyliopiston kautta tutustumaan työelämään ja
työ olisi osa opintoja.
Tammerkosken lukion rehtori Matti Hännikäinen sanoo yritysvierailuilla havainneensa, että yrityksissä ja kouluissa on
yllättävän monia samanlaisia kehittämiskohteita – muun muassa teknologian hyödyntämisessä.
– On todella mielenkiintoista nähdä, millaisia työpaikkoja yrityksissä on, ja sitäkin,
kuinka monipuolista yritystoimintaa meillä
seudulla on. Sitten niistä osaa kertoa opiskelijoillekin.
Opettajilla on myös ollut Opettajat työelämässä -projekti ja työelämään tutustumista työpaikoilla. Eija Tiisala-Heiskalaa kiinnostikin, ottaisiko Cargotec opettajan ’työharjoitteluun’.
– Mahdollisuuksien mukaan olemme ehdottomasti kiinnostuneita kaikesta yhteistyöstä. Vierailusta olisi hyvä sopia riittävän
ajoissa, jotta saamme asiantuntijaresurssin
opettajaa ohjaamaan, Kirsi Vihusaari lupasi.

Kansainvälisyys osana kaikkea
Henkilöstöpäällikkö esitteli rehtoreille Cargotecin ja varsinkin Kalmarin ja sen teknologian osaamiskeskuksen toimintaa ja henkilöstön osaamisvaatimuksia.

– Olennaista on, että olemme aidosti globaali yritys, henkilöstöä on 33 maassa. Se
tarkoittaa, että kansainvälisyysaspekti on aina mukana, oli tehtävä mikä tahansa. Pitää
osata toimia eri kulttuureissa, oltava kielitaitoinen sekä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoinen. Jo peruskoulussa pystyy vaikuttamaan siihen, että nuorista kasvaa kansainvälisiä tekijöitä, Vihusaari sanoi.
Englanti on Cargotecin konsernikieli, joten sen pitää olla vahvasti hallussa. Lisäksi
työmaat Latinalaisessa Amerikassa edellyttävät espanjan osaamista – englannilla ei pärjää – ja kiinan kielen taito on valtti Kiinassa.
– Minkään kielen opiskelu ei ole turhaa,
kielitunneilla kannattaa olla hereillä, Vihusaari muistutti – ja rehtorit toivoivat saavansa tämän viestin perille nuorille miehillekin.
Lisäksi tietysti tarvitaan muun muassa
vahvaa koneenrakennus- ja teknologiaosaamista, innovatiivisuutta ja projektinhallintaa,
myynti- ja huoltopalveluosaamista, tiimityötaitoja…
– Fokuksemme on tuotekehityksessä, suunnittelussa, automaatiokehityksessä
ja järjestelmien integroinnissa. Kun ennen
myimme koneita ja laitteita, nyt myymme
kokonaisratkaisuja, toimitamme kokonaisia
satamia ohjausjärjestelmineen ja laitteineen,
Kirsi Vihusaari kuvasi Kalmarin toiminnassa viime vuosina tapahtunutta isoa muutosta.

Katso myös

mitä filosofi Esa Saarinen puhui TBC:n seminaarissa systeemiälykkyyden mahdollisuuksista
organisaation kehittämistyössä.

tampereenkauppakamarilehti.fi
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Tampereen kauppakamarin teettämän
työelämän osaamistarveselvityksen tulokset yllättivät. Osaamistarpeissa sinänsä ei noussut esille mullistavaa uutta, mutta lähes 90 prosenttia vastanneista oli sitä
mieltä, että yritysten pitää osallistua koulutuksen suunnitteluun yhdessä oppilaitosten kanssa sekä tarjota nykyistä enemmän
työssäoppimis-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja. 75 prosenttia halusi lisätä oppisopimuskoulutusta.
– Tämä on selkeä tahdonilmaus. Aikaisemmin pääsääntöisesti vain noin puolet vastaajista on halunnut sitoutua koulutuksen suunnitteluun. Nyt yrityksissä nähdään, että on oltava mukana, sanoo Tampereen kauppakamarin edunvalvontajohtaja Peer Haataja.
Yhteistyön tiivistämiseksi yritysten
on aktivoiduttava harjoittelu- ja opinnäytepaikkojen ja oppimisympäristöjen tarjoajina, tarjottava vierailuluennoitsijoita oppilaitoksiin ja toisaalta opinto-ohjaajille ja
opettajille mahdollisuuksia tutustua yrityksiin.
Tulevien vuosien merkittävimmät lisäosaamistarpeet liittyvät myyntityöhön,
asiakaspalveluun, markkinointiin ja kansainväliseen liiketoimintaan. Jatkossa kansainvälisyys korostuu entisestään kaikissa
töissä.
– Moniosaaminen korostuu myös, koska työpaikkoja syntyy pk-yrityksiin, ja
niissä tehtävät ovat varsin monipuolisia.
Tämä pitää koulutuksessa ottaa huomioon,

muistutti selvitystä esitellyt Swot Consultingin toimitusjohtaja Tommi Salonen.

Tampereen
kauppakamarin työelämän
osaamistarveselvitys
syksy 2014
n haastateltiin 40 yritysten ja

julkisen sektorin edustajaa;
verkkokyselyyn vastanneita 210;
lisäksi pyöreän pöydän
keskusteluja

n toteuttajana Swot Consulting
n rahoittajina oppilaitokset ja

Pirkanmaan liitto

n Raportti osoitteessa

www.tampere.chamber.fi
➡ Ajankohtaista

”Osaaminen ja koulutus ovat kauppakamarin tärkeimpiä vaikuttamisteemoja. Tämän selvityksen pohjalta viritetään keskustelua ja aletaan
yhdessä viedä ehdotuksia pontevasti eteenpäin.”
Peer Haataja,
Tampereen kappakamarin
edunvalvontajohtaja

Asenne, asenne, asenne
Kaksi kolmannesta vastaajista oli tyytyväisiä Pirkanmaan oppilaitoksista valmistuvien
soveltuvuuteen yritysten tarpeisiin. Ammattioppilaitoksista valmistuneiden pahimmiksi puutteiksi arvioitiin asenne työntekoon ja
oma-aloitteisuuden puute.
Kaikessa koulutuksessa onkin selvityksen mukaan korostettava nykyistä enemmän
työelämään valmistavaa asennekasvatusta,
työelämän perussääntöjä, talouden perustietoja ja -taitoja sekä riittävän monipuolista
työharjoittelua.
Korkeakouluista valmistuneiden puutteena taas olivat riittämättömät esimiestaidot.
Sekin liittyy asenteisiin: halutaan esimiehen
valta, mutta ei vastuuta. Toisaalta huomiota
on kiinnitettävä myös ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen markkinointiin ja opetukseen. Antavatko ne realistisen kuvan siitä,
mitä esimiehen tehtäviin kuuluu ja miten tehtäviin edetään?
Asenteisiin osin liittyy sekin uutinen, että suomalaisten koulutustason nousu on pysähtynyt, jopa laskemassa. Osaamistarveselvityksen julkistamistilaisuudessa kuultiin yksi kiteytys syistä:
– Niin, miksi nähdä vaivaa, kun voi ladata videon youtubeen ja päästä julkisuuteen.

”Hallitustyöskentelyssä voi kehittää ja kehittyä”
Hyväksytty hallituksen jäsen
(HHJ) -kurssi lanseerattiin Tampereella vuonna 2005, ja se tuli tarpeeseen: koulutuksen on käynyt jo
yli 5000 henkilöä.
– HHJ-kurssin anti oli odotuksianikin parempi, sain hyviä käytännön vinkkejä sekä tuhdin paketin juridiikkaa ja käyttökelpoisia
toimintamalliehdotuksia. Ryhmäkeskustelut antoivat konkreettisia
ideoita, kertoo 5000. HHJ-kurssilainen, Ina Finland Oy:n ja Midas
Touch Oy:n toimitusjohtaja Pia
Pursiainen.
Hän toimii hallituksen jäsenenä paitsi johtamissaan yrityksissä

myös muissa yrityksissä ja yhdistyksissä.
– Hallitustyöskentely on erittäin mielenkiintoista ja siinä on
mahdollista sekä kehittyä että kehittää samanaikaisesti – ja vielä
niin, että se on hyödyksi yritykselle ja omistajille, Pursiainen sanoo.
2000. HHJ-tutkinnosta valmistunut on puolestaan yritysasiantuntija, sivutoiminen majoitusalan
yrittäjä Veli-Matti Kesälahti Imatran Seudun Kehitysyhtiöstä. Hän
on kartuttanut hallitustyökokemusta pienyrityksissä ja yhdistyksissä.
– Kurssi antoi monipuolista näkemystä hallitustyöskentelyyn. Eri

toimialoja edustaneiden hallituskonkareiden luennot olivat mielenkiintoisia. Eniten oli hyötyä tutkinnon ennakkotehtävistä, joiden
parissa teemaa tuli pohdittua aika
lailla syvällisesti, Kesälahti arvioi.
HHJ-kokonaisuuden kehittivät Tampereen kauppakamari ja
Hallituspartnerit ry. Pirkanmaalta koulutus on levinnyt muualle
Suomeen, ja kaikki manner-Suomen kauppakamarit ovat hankkineet oikeuden järjestää HHJ-kursseja, -puheenjohtajakursseja sekä
-alumnitapaamisia.
Lisätietoja: www.hhj.fi

Ina Finland Oy:n ja
Midas Touch Oy:n
toimitusjohtaja
Pia Pursiainen Tampereelta oli 5000.
HHJ-kurssin käynyt.
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Vaikuttamista on saada yritysten ääni

mukaan julkisen sektorin prosesseihin

Suomen kasvun käytävää Helsinki-HämeenlinnaTampere kehittämällä saadaan vaurautta aikaan, korostivat maakuntajohtaja Esa Halme (vasemmalla)
ja Tampereen kauppakamarin puheenjohtaja Jari
Alanen Pirkanmaan liiton ja Tampereen kauppakamarin yhteisessä keskustelutilaisuudessa.

Tek s t i t ja k u v a t A N N I K A I S A K N U U T I L A

Tampereen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmissa on
vuosien mittaan korostunut maankäytön, liikenteen, koulutuksen, osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen.
– Nämä asiat ovat yrityksille tärkeitä vuodesta toiseen,
ne ovat peruskilpailukykytekijöitä. Vaikuttamissuunnitelma on syntynyt jäsenyritysten ja 300 valiokunnissa vaikuttavan luottamushenkilön kannanotoista. Sen lisäksi mukana on kansallisen kauppakamariyhteisön vaikuttamisteemoja ja hallitusohjelmatavoitteita, sanoo Tampereen kauppakamarin edunvalvontajohtaja Peer Haataja.
Kauppakamarit tavoittelevat tulevaan hallitusohjelmaan
yritysten kasvua tukevia toimia: tavoitteena pitää olla julkisen sektorin koon pienentäminen ja julkisen palvelutuotannon avaaminen yrityksille. Valtionhallintoa on uudistettava konserniohjauksen suuntaan, valtiontalouden menokehyksiä tiukennettava ja työn verotusta on alennettava. Suomalainen ylisääntely on lopetettava ja EU-lainsäädäntöä pitää soveltaa kansallinen liikkumavara huomioiden. Energiaomavaraisuutta niin ydinvoimassa kuin biopolttoaineissa on
lisättävä. Yritykset pitää ottaa mukaan kehittämään työelämän osaamistarpeita.
Peer Haataja muistuttaa, että vaikuttaminen on pitkä tie,
vain hyvin rajattuja ja konkreettisia projekteja saadaan nopeasti aikaiseksi.
– Kauppakamarin vaikuttamista on saada yritysten näkökulmaa sisään poliittisten päättäjien tekemään, yritysten toimintaa koskettavaan suunnitteluun, päätöksentekoon
ja toteutukseen. Tärkeää on olla mukana tässä prosessissa.
Vaikuttamista on myös muotoilla valiokunnissa esitetyistä
eri yritysten näkemyksistä yritysten yhteinen näkemys. Lisäksi kauppakamari on mukana monissa yhteistyö- ja ohjausryhmissä, ja seuraa lainsäädännön uudistushankkeita
yritysvaikutusten näkökulmasta.
Haataja arvioi, että kauppakamarin jäsenyritysten näkemykset vaikuttavat entistä vahvemmin julkisen sektorin
valmistelutyössä ja päätöksenteossa. Tämä on nähty muun
muassa INKA-hankkeessa ja maakuntakaavan uudistamisprosessissa.
– Olemme myös saaneet entistä enemmän julkista sektoria mukaan valiokuntiemme työskentelyyn, ja kun viranomaiset järjestävät esimerkiksi työpajoja, yhä useampi yritys osallistuu niihin.

TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN VUODEN 2015
EDUNVALVONNAN PAINOPISTEET:

Elinkeinopolitiikka
Tampereen
seutukunnassa
Kauppakamari vaatii asiakaslähtöisyyden korostamista kuntien, erityisesti Tampereen kaupungin palveluprosesseissa.
Tavoitteeksi pitää asettaa, että
Tampere on asiakaslähtöisyyden ja valinnanvapauden mallikaupunki. Kauppakamari ehdottaa, että yrityksille nimetään
kuntiin asiakasvastaavat, jotka
huolehtivat kaavoitus-, lupa- ja
kehitysasioista yrityskohtaisesti. Pirkanmaan kansainvälinen
markkinointi tarvitsee lisäresursseja, toiminnan kohdentamista ja yhteistyön lisäämistä.

Koko Suomen
kasvukäytävä – HHT
Tärkeää on, että kun Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-vyöhykkeen maankäyttöä ja liikennettä kehitetään, se parantaa
yritysten kilpailukykyä.
Pirkanmaan kasvun suunta
ja strateginen visio luodaan uudistettavassa maakuntakaavas-

sa. Kaava tulee ehdotusvaiheeseen 2015 ja koskettaa laajasti
useita elinkeinoja. Kauppakamari osallistuu valiokuntineen
maakuntakaavan valmisteluun.
Kauppakamari tukee valtatien 3 Tampere–Vaasa-yhteysvälin Hämeenkyrön ohitustien
investointien aloittamista, ehdottaa seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon suunnittelurahoitusta valtatien 9 Tampere–Orivesi-tiesuunnitelmalle
ja Tampereelta etelään suuntautuville lisäraiteille sekä jatkaa
AiRRport-hankkeen toteutusta.

Toimiva, turvallinen ja
kaupallinen keskusta
Kauppakamari vaatii, että Tampereen keskustan palvelut ovat
saavutettavissa kaikilla liikemuodoilla ja pysäköinti mahdollistaa sujuvan asioimisen.
Kun Hämeenkadun itäpään
joukkoliikennekokeilua arvioidaan, yritysvaikutusten pitää olla keskeinen osa arviointia. Kauppakamari antaa lausunnot vuonna 2015 vireille tulevista keskustan strategisesta

Yleinen yhteinen etu
osayleiskaavasta ja kantakaupungin yleiskaava 2040 -vaihtoehdoista ja osallistuu Tullin,
rautatieaseman ja Eteläpuiston
kehittämiseen.

Osaavaa työvoimaa
tiiviimmällä yhteistyöllä
Osaavan työvoiman saatavuus
on yritysten tärkeimpiä kilpailutekijöitä. Viime vuoden vaikuttamissuunnitelmassa kauppakamari lupasi tehdä osaamistarveselvityksen. Se tehtiin, ja tänä vuonna kauppakamari organisoi jatkotyöskentelyn selvityksessä esiin tulleiden ehdotusten viemiseksi käytäntöön. Tavoitteena on
esimerkiksi lisätä yritysten ja
oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä koulutuksen suunnittelussa että toteuttamisessa, parantaa opinto-ohjaajien
ja opettajien mahdollisuuksia
tutustua yrityksiin ja aktivoida harjoittelupaikkojen tarjontaa opiskelijoille sekä vierailuluennoitsijoiden ja oppimisympäristöjen tarjontaa oppilaitoksille.

Vaikuttamissuunnitelma verkossa www.tampereenkauppakamari.fi
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Pirkanmaalla on edunvalvonnan tavoitteissa piirretty selkeästi laajan rintaman yhteiset suuntaviivat. Samoja asioita nostetaan esiin niin Tampereen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmassa kuin kauppakamarien ja toisaalta Pirkanmaan
hallitusohjelmatavoitteissakin.
– Meillä on poikkeuksellisen kiinnostava tilanne Pirkanmaalla, sillä kansallinen tarve ja Pirkanmaan näkemys sopivat hyvin yhteen. Tilannekuva on toimijasta riippumatta samanlainen,
vaikka toki jokainen katsoo asioita vähän omista suunnistaan, luonnehti maakuntajohtaja Esa
Halme Tampereen kauppakamarin ja Pirkanmaan liiton yhteisessä keskustelutilaisuudessa,
jossa esiteltiin Pirkanmaan kehittymisen kannalta keskeiset tavoitteet tulevalle hallituskaudelle
ja julkistettiin Tampereen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelma vuodelle 2015.
Paitsi yhteistyön rintama, myös perspektiivi
on laaja:
– Emme korosta vain siitä, mikä olisi meille
hyvä, vaan nostamme esiin koko Suomelle tärkeitä asioita, joissa Pirkanmaa voi auttaa Suo-

mea menestykseen, sanoi puolestaan Pirkanmaan
liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentie.
Pirkanmaalla on viisi strategista näkökulmaa
hallitusohjelmaan. Yksi koskee Suomen kasvukäytävää Helsinki-Hämeenlinna-Tampere. Kasvukäytävän kehittäminen säteilee elinvoimaa ja
hyvinvointia laajasti Etelä-, Länsi- ja Sisä-Suomeen.
On myös avattava Länsi- ja Sisä-Suomen logistiset solmukohdat. Tavara- ja henkilökuljetusten turvaamiseksi on kehitettävä Valtatien 3
(Helsinki-Tampere-Vaasa) ja pääradan (HelsinkiTampere-Seinäjoki) osia sekä niihin kytkeytyviä
teitä ja ratoja. Tampere-Pirkkalan lentoasemasta
on tehtävä Suomen kakkoslentoasema.
Suomen on myös alettava panostaa turvallisuuden kehittämiseen, ja tavoite on nostaa Pirkanmaata turvallisuusosaamisen maakuntana.
– Pirkanmaan laaja julkisen ja yksityisen
puolen turvallisuusklusteri pystyy tarjoamaan sisäisen turvallisuuden osaamisen lisäksi kykyä ja
taitoa laaja-alaisiin kansainvälisiin turvallisuustehtäviin, Alasentie arvioi.

Lisää työpaikkoja ja helpotusta yrittäjyyteen
Tampereen kauppakamarin ja Pirkanmaan liiton yhteisen keskustelutilaisuuden paneelissa muun muassa kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmaa ja kauppakamarien ja liiton hallitusohjelmatavoitteita arvioivat kansanedustajaehdokkaat Timo Hanhilahti (kesk), Olli-

Poika Parviainen (vihr), Johanna Loukaskorpi (sd), Harri Jaskari (kok), yrittäjä-äänenä Timo Vuohensilta (kesk) sekä Anna Kontula (vas).
Panelisteilta ei suuria vastakommentteja
kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmaan tai
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NÄIN SEN NÄEN

5 x työtä
SUOMI ON LAMASSA. Eduskuntavaalien jälkeen maahan on saatava toimintakykyinen
hallitus, jonka tärkein tehtävä on talous- ja työllisyyspolitiikan uudistaminen. Suomi ja
Pirkanmaa tarvitsevat ennen kaikkea uusia työpaikkoja. Tätä kautta saamme hyvinvointia
ihmisille sekä verotuloja kunnille ja valtiolle.
Minkä hallinnollisen taakan purku auttaisi eniten pk-yrittäjää?
Timo Hanhilahti (vasemmalla) viilaisi veromallia, eli veroa maksettaisiin vasta, kun tuloja irrotetaan yrityksestä.
Olli-Poika Parviainen helpottaisi ensimmäisen työntekijän palkkaamista.
Johanna Loukaskorpi nostaisi arvonlisäveron alarajaa ja purkaisi lupaprosesseja.
Harri Jaskari pidentäisi koeajan vuoteen, mikä lisäisi yrittäjän rohkeutta vakinaistaa työntekijä.
Timo Vuohensilta kannattaa alv-rajan nostoa, mutta kunnolla, ainakin 50 000 euroon.
Anna Kontula muuttaisi moniakin asioita, muun muassa alv-alarajaa ja sairausajan palkanmaksuvelvoitetta.

➡

liiton hallitusohjelmatavoitteisiin tullut.
Harri Jaskari piti tärkeänä Suomen kasvukäytävän kehittämistä, Timo Hanhilahti julkisen sektorin tehostamista, samoin
koulutusta.
– Varsinkin toisen asteen järjestelmiä
on katsottava kriittisesti. Ammatillisista
kouluista ei tule yrityksiin riittävän hyviä osaajia.
Olli-Poika Parviainen nosti kärkeen
lentokentän kehittämisen.
– Meillähän on kaksi vaihtoehtoa: joko saada seudulta valtavasti paremmat
maantieyhteydet tai toimiva lentokenttä
Pirkkalaan. Finavian kanssa ei ole löytynyt yhteistä näkemystä kentän kehittämisestä, eikä valtio omistajana tee riittävästi sen eteen. Voiko ajatella seutukuntaa ja
maakuntaa omistajaosapuoliksi?
Anna Kontula kaipasi mukaan mainintaa vuokra-asumisen tukemisesta.
– Ei kai meidän tarvitse odottaa, että tilanne täällä on tulevaisuudessa yhtä
huono kuin pääkaupunkiseudulla nyt?
Johanna Loukaskorpi ihmetteli, miksi vaikuttamissuunnitelmasta puuttui kaupunkiraitiotie. Kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen kertoi selkeän
perusteen:
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– Vaikuttamissuunnitelmassa kysytton sosiaaliturva on hänen mielestään yktiin tärkeitä vaikuttamiskohteita. 540 vassi syy siihen, miksei työtön ryhdy yrittätauksesta vain seitsemässä mainittiin kajäksi. Timo Vuohensilta kaipaa jatkajien
kasvattamista yrityksiin.
turaitiotie.
– Oppisopimuslain nopea rakenteelMikä olisi panelistien mielestä tärkein asia Pirkanmaalta hallitusohjellinen muutos on tarpeen, jotta saataisiin
nuoria yritykseen mukaan paitsi oppimaan?
– Investoinnit, yritysten toiminnan
maan töitä, myös verkostoja ja henkilömahdollistaminen, sanoi Timo Hanhilahkemioita. Nyt oppisopimuksessa yritykti.
sen on tehtävä kahden vuoden määräai– Se, mikä riittävästi vaikuttaisi työlkainen työsopimus tuntemattoman kanslisyyteen; onko se perusturvakokeilu vai
sa, kynnys on korkea.
investoinnit, sanoi Olli-Poika Parviainen.
Koulutuksen tärkeydestä oltiin yhtä
Johanna Loukaskorpi oli näistä samieltä, samoin oppisopimuksen kehittämaa mieltä, työn luominen olisi ykmisestä. Harri Jaskari oli vahvasti myös
saksalaismallisen koulutussopimukkösasia. Harri Jaskari korosti
yrittämisen turvaamista.
sen kannalla.
– Se näkyy tavoit– Mutta kehittäminen ei
saa olla liian hallintolähteissa kasvukäytävän
kehittämisenä. Notöistä. Nythän lähdetään
”Voiko ajatella
ensimmäiseksi katsopeat liikenneyhteyseutukuntaa ja maakuntaa
det ihmisille ja tamaan, onko nuori tai
Tampere-Pirkkalan
työnantaja ’oikeutetvaroille ovat pohja,
omistajaosapuoliksi?”
jolta ponnistaa ja
tu’ oppisopimukseen,
luoda työpaikkoja.
hän huomautti.
Olli-Poika Parviainen
Anna Kontula
haluaisi laitettavan
kuntoon yrittäjän sosiaaliturvan, koska olema-

Lama johtuu siitä, että yritykset eivät työllistä ja investoi, koska kysyntää niiden tuotteille
ja palveluille ei ole riittävästi. Toinen tärkeä syy on, että ihmisten ostovoima on laskenut
kasvaneen työttömyyden ja alhaisten palkankorotusten vuoksi. Ostovoimaa ei tulisikaan
heikentää uusilla leikkauksilla tai verojen korotuksilla.
MITEN SITTEN uusia työpaikkoja saadaan luotua? Kun yksityinen sektori ei saa aikaan
kasvua, tarvitaan valtion toimia. Yhteisöveroalennus maksoi 900 miljoonaa euroa, mutta
hyödyt ovat valuneet vain osakkeenomistajille. Peruisin veroalen ja ohjaisin rahat talouskasvuun. Ensinnäkin infrapanostukset ovat aina järkeviä. Rata- ja tieverkkomme rapautuu
kovaa vauhtia. Lisäksi Suomen sijainti EU:n laidalla tarkoittaa sitä, että yritysten kuljetukset markkinoille ovat kalliita. Varsinkin Suomen pitäisi olla kiinnostunut yhteyksistään
maailmalle. Pirkanmaalla tärkeitä hankkeita ovat muun muassa pääradan kapasiteetin
lisääminen, lentokentän kehittäminen ja suora junayhteys Pietariin.

Valtion
osinkotuottoja
tulisi sijoittaa
elinkeinoelämään
uusien
työpaikkojen
luomiseksi.

Toiseksi korjausvelkaa on kertynyt myös rakennuksiin. Korjausrakentaminen työllistää hyvin rakentajia. Nyrkkisääntö on, että yksi henkilö rakennuksilla työllistää neljä muuta palveluissa, kuljetuksissa ja teollisuudessa. Korjausrakentamista saadaan liikkeelle taloyhtiöiden korjaus- ja energia-avustuksilla. Lisäksi esimerkiksi kohtuuhintaisia ARA-asuntoja rakennettaisiin enemmän, jos käynnistysavustukset otettaisiin käyttöön pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
KOLMANNEKSI ottaisin aktiivisemman roolin valtionyhtiöpolitiikassa. Aikanaanhan valtionomistus yhtiöissä perustui siihen, että pääomia ei löytynyt yksityisiltä toimijoilta. Valtion oli lähdettävä mukaan teollistamaan Suomea. Tänä päivänä tilanne on samankaltainen, kun suuryhtiöiden mielenkiinto on kohdistunut Suomen ulkopuolelle. Uudet työpaikat syntyvät kasvuhakuisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Valtion osinkotuottoja tulisi sijoittaa elinkeinoelämään uusien työpaikkojen luomiseksi.
Neljänneksi purkaisin yrittämisen esteitä. Pääosin sääntely luo tärkeitä pelisääntöjä, mutta selkeitä ylilyöntejä on liikaa. Turhaa sääntelyä tulee vähentää. Erilaisia lupaprosesseja
tulisi sujuvoittaa ja nopeuttaa. Nostaisin myös yritysten arvonlisäveron alarajan 30 000
euroon.
Viidenneksi: kaikki ihmiset eivät työllisty avoimille työmarkkinoille. Meillä on kasvava
joukko pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia, jotka eivät pärjää nykypäivän työelämässä.
Lainsäädännön pitää mahdollistaa jokaisen työpanoksen vastaanottaminen. Tarvitsemme palkkatuettua työtä, kuntouttavaa työtoimintaa ja koulutusta. Tässä työssä kuntien ja
kolmannen sektorin roolit korostuvat.
Talous- ja työllisyyspolitiikan lähtökohtana tulee olla täystyöllisyyden tavoittelu. Tavoitteet on asetettava korkealle, vaikka niitä onkin vaikea saavuttaa. On parempi tavoitella
kultamitalia ja tulla pronssille, kuin tavoitella pronssia ja tulla viidenneksi.

PEKKA SALMI
Kirjoittaja on Tampereen
kaupungin apulaispormestari
ja eduskuntavaaliehdokas (sd)
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MITÄ KUULUU? YLÖJÄRVI

− Tiukkojen aikojen kanssa on nyt
elettävä. Kun senkin ajan, mikä
menee tilanteen surkutteluun
käyttää hyödyksi ja yrittää
tehdä kauppaa, päätyy varmasti
parempaan kuin valittamalla, yksikön
johtaja Pekka Räsänen sanoo.

32 000 asukasta n lähes 2000 yritystä, 9000 työpaikkaa.
Vahvimmat elinkeinot teollisuus, terveys- ja sosiaalipalvelut, tukku- ja vähittäiskauppa, rakentaminen.

Elinkeino-ohjelmaan
terävät kärjet
Ylöjärvi päivittää kuluvana vuonna elinkeino-ohjelmansa. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtajan Timo Isolähteen
mäen mukaan työ tehdään tiiviisti yhdessä
yritysten kanssa. Pohjaksi on haastateltu sataa yritystä, ja vuoropuhelua jatketaan helmikuussa yhteisessä foorumissa. Valtuustoon ohjelma tulee keväällä.
− Kuuntelemme yrityskentän palautetta
niin, että esiin jalostuisivat oikeasti yritysten käytännön tarpeet. Ja jos haluamme ohjelmalle enemmän aitoa vaikuttavuutta, kärkiä on oltava nykyistä vähemmän. On mietittävä, mitkä ovat ne muutamat kärkiteemat,
joihin todella satsataan, vt. kaupunginjohtaja
Jarkko Sorvanto sanoo.
Ylöjärven hallintojohtajan tehtävistä
kaupunginjohtajaksi valittu Sorvanto pudottaa vt:n tittelistään huhtikuun alussa.
Sorvannon mukaan Ylöjärven lähtökohdat kasvukuntana Tampereen kupeessa ovat
erinomaiset. Väärillä strategisilla valinnoilla
tältäkin pohjalta voi kuitenkin epäonnistua.
− Todellinen haaste on velkaantuminen.
Se on meillä vielä kohtuullinen, noin 3 000
euroa per pää, mutta viime vuosien kova investointitahti näkyy. Sama ei voi jatkua, ja
siksi tänä ja ensi vuonna vedämme investoinneissa henkeä.

”Asioita pyritään edistämään
eikä jarruttamaan”
Viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa yritysten edustajat arvioivat Ylöjärven
Suomen yrittäjyysmyönteisimpien kuntien

kärkikolmikkoon. Muitakin samansuuntaisia tunnustuksia kaupunkiin on tullut viime
vuosina.
− Ehkä se kertoo positiivisesta ilmapiiristä ja yrittäjämäisestä otteesta, jolla meillä tehdään elinkeinojen kehittämistyötä ja
kuunnellaan yrittäjiä. Tuloksia tulee, kun
asioita pyritään edistämään eikä jarruttamaan, Timo Isolähteenmäki kiteyttää.
Jarkko Sorvanto jatkaa, että myös luottamushenkilöillä on vahva ymmärrys aktiiviseen elinkeinopolitiikkaan.
− Se ei ole vain lause strategiassa, vaan
aito tahtotila, joka heijastuu laajasti politiikan teon puolelle.
Vuonna 2014 Ylöjärvellä aloitti 163
uutta yritystä. Yritystonttikauppoja tehtiin kymmenen. Esimerkiksi Uuden Kuruntien varressa Siltatien yritysalueen ensivaihe myytiin loppuun, ja alueen laajennus tulee myyntiin kevättalvella.
Konepaja-metalliteollisuus on Ylöjärvellä vahvaa, ja tällä toimialalla esimerkiksi Prospero Oy, ST-Koneistus Oy ja Avant
Tecno Oy tekivät merkittävät toimitilainvestoinnit. Elovainion yritysalueen myötä myös
palveluliiketoiminta kasvaa hyvin. Yrityksiä
toimii alueella noin 350, ja laajennuskaavoitus on menossa.
Tänä vuonna merkittävä avaus tehdään
Kolmenkulman alueelle, jolle Ylöjärvi hakee yhdessä Tampereen ja Nokian kanssa
kansallista Cleantech-elinkeinovyöhykkeen
statusta. Toki tästä kisaavat muutkin kaupunkiseudut Suomessa.

Kivilähde
pulppuaa
taas
− Meillä revittiin hiuksia, kun ELY-keskuksen
kaavamääräysten mukaan emme voineetkaan
rakentaa ostamallemme tontille toiveidemme
mukaan. Ylöjärven Yrityspalvelusta sanottiin
silloin, että älkää stressatko, hoidetaan teille uusi
kohde. Jälkeenpäin en voi kuin hämmästellä,
miten hyvin kaikki lopulta meni, yksikön päällikkö
Pekka Räsänen Kaavin Kivi Oy:stä kertoo.

VISIO 2030

Te ks t i ja k u v a A I L A VÄ L I K O S K I

Ylöjärvi – Hyvässä kunnossa. Hyvä kunto
kattaa monta asiaa, kuten asukkaiden hyvän
ja toimivan arjen, alueen elinvoimaisuuden
sekä toimivan kuntaorganisaation
hyvinvointipalvelujen tuottajana.
Hyväkuntoinen Ylöjärvi ennakoi ja ottaa
vastaan tulevaisuuden haasteet aktiivisesti,
yhteistyökykyisesti ja asukaslähtöisesti,
ja huolehtii samalla hyvän kuntonsa
säilyttämisestä.
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Elinkeinotoimen organisointitapa on vt. kaupunginjohtajan Jarkko Sorvannon mukaan Ylöjärvellä tehokas. Pienellä ja
ketterällä yrityspalveluyhtiöllä on suora linkki
kaupungin johtoon.

Kaavin Kivi aloitti Ylöjärvellä syksyllä
2013, ja toimii nyt Kivilähde-aputoiminimellä. Pirkanmaalla yritys tekee kivitasoja ja
hautakivien kunnostusta. Hautakivien tuotanto on Savossa, samoin kolme omaa louhosta.
Kaavilla pitkään toiminut yritys halusi
kasvaa, ja sitä varten se tutki Suomen karttaa. Kasvukeskuksia vertailemalla valittiin
Pirkanmaa, josta ensisijaisesti etsittiin valmista toimitilaa.

− Ylöjärven Yrityspalvelu oli tässä vaiheessa hyvin aktiivinen ja haki meille ratkaisuja. Lopulta päädyimme uuden toimitilan rakentamiseen, sillä halusimme sijainnin
vilkkaan tien varresta. Ei tällaisen näkyvyyden hyödyistä kai tutkittua tietoa ole, mutta
kun rakentaminen maksaa saman riippumatta mihin tekee, niin miksei ottaisi hyvää näkyvyyttä kaupanpäälle.

Designia haudalle
Reilun kahden miljoonan toimitilainvestointi Ylöjärvelle oli iso panostus. Kaavin Kiven
liikevaihto oli viime vuonna noin viisi miljoonaa euroa.
− Pakko on uskoa, että parempikin aika
tulee, ja toisaalta, liikevaihtomme on nousut
tasaisesti, myös viime vuonna, Pekka Räsänen sanoo.
➡
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Ylöjärvi-henki on sitä, että yhtenä joukkueena kehitetään
omaa paikkakuntaa, arvioivat toimitusjohtajat Yrjö Ojanen ja
(vas.), Mika Kotiranta, Jaakko Pirtinaho, Timo Niemenmaa ja
Timo Isolähteenmäki.

➡
Ylöjärvellä yritys työllistää seitsemän henkilöä, yhteensä tekijöitä on kolmisenkymmentä. Räsäsen mukaan
muutamassa vuodessa henkilöstömäärä voisi olla Pirkanmaalla viitisentoista. Ensimmäinen toimintavuosi sujui
suunnitelmien mukaan.
− Peruskysyntä on aina olemassa, ja nyt bisnes on
markkinaosuuksista taistelua. Taantumassa euron eteen
on tehtävä töitä tosissaan. Ei
meillä edellisessäkään taantumassa 2008−2009 liikevaihto
laskenut. Kentältä kuuluu, että
ihmiset satsaavat nyt remontteihin mieluummin kuin lähtevät rakentamaan uutta tiukalla
budjetilla.
− Olemme jo pitkään pyrkineet tuomaan uutta ajattelua myös hautakiviin. Niissä
design ja yksilöllisyys korostuvat entisestään. Hautakiven
ei tarvitse olla se perinteinen
matkalaukkumalli, musta suorakaide kullatuin kirjaimin,
vaan myös erilaisia muotoja
ja koristeita voidaan käyttää −
toki suomalaisen hillityn tyylin ja seurakuntien ohjeiden
mukaisesti.

MITÄ IHMETTÄ?
Kaavin Kivi Oy:n yrittäjät
miettivät Ylöjärvelle tultuaan, että yrityksen nimi kuulostaa Pirkanmaalla vähän
vieraalta. Miksei nimi voisi olla Kivilähde, sehän oli –
sattumalta − kiveä jalostavan yrityksen osoitekin.
Nimi on paikallishistoriaa. Siltatien yritysalueella yrityksen tontin kulmalla on aikoinaan sijainnut lähde kahden ison kiven välissä. Tiettävästi ratatyömaa kuivatti
vesisuonen, mutta nyt lähde
pulppuaa taas, bisnestä

Ylöjärven elinkeinopalkinto
Tampereen Kovakivi Oy:lle

Ostovoima käännetty kotiinpäin,työvoimaa pitäisi saada
Neljän ylöjärveläisen yritysjohtajan kokoontuessa ilmoille kimpoaa
hyvin paikallishenkistä kommentointia. Ylöjärvi-hengessä.
Teks ti j a k uv a A I L A VÄ L I K O S K I

− Ylöjärvi-henki on sitä, että
yrittäjät, päättäjät ja kunnan virkamiehet joukkueena kehittävät
omaa paikkakuntaa, ja kaupungin toimijoilla on meille yrityksiin päin kasvot. Tiedämme
kenen kanssa lähdemme puhumaan ja ajamaan asioita, määrittelee Kauppakeskus Elon Citymarket-kauppias Jaakko Pirtinaho.
Yhteisestä työstä on kaupan alalta konkreettinen näyttö.
Seitsemän vuotta sitten paikkakunnan päivittäistavarakaupan
ostovoimasta 45 prosenttia valui naapurikuntiin. Nyt Pirtinaho arvioi luvuksi 3−4 prosenttia.
− Tämä on tehty perustamalla uusia kauppapaikkoja
kaupungin kanssa yhteistyössä.
Vaikka aika taloudessa on
tiukka, väkilukuaan kasvattavassa kaupungissa kaupankin
on helpompi hengittää. Myynti
ei ole Citymarketissa laskenut,
vaikka ihmisten ostovoima on
pienentynyt ja tarjoustuotteiden
myynnin osuus kasvanut.

Asuntokaupassa
nokka ylöspäin
Ylöjärven Yrityspalvelun hallituksen puheenjohtaja, kiinteistövälittäjä Mika Kotiranta tie-
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Kivi ja sen työstäminen antavat vahvan ominaisleiman Ylöjärvelle. Yksi kivi-imagon rakentajista on
satavuotias perheyritys Tampereen Kovakivi, joka
palkittiin Ylöjärven kaupungin vuoden 2015 elinkeinopalkinnolla. Yritys louhii ja jalostaa Kurun harmaata, punaruskeaa ja mustaa graniittia. Se työllistää tällä hetkellä 22 työntekijää ja vie kiveä yli 30
maahan.

tää väestönkasvulle vauhdittajan:
−2000-luvulla kaupunki on
luovuttanut yli 200 yritystonttia, ja tonteilla toimivat pk-yritykset synnyttävät työpaikkoja.
Asuntokauppa Ylöjärvellä
käy Kotirannan mukaan nyt paremmin kuin parina aikaisempana vuonna.
− Nokka näyttää tälle vuodelle ylöspäin, edellyttäen että asuntojen hintataso on oikea.
Hinnat ovat Ylöjärvelläkin hieman laskeneet. Uudistuotantoa
ei kuitenkaan voida toteuttaa
tiettyä hintatasoa edullisemmin,
ja uusien ja vanhojen asuntojen
hinnat seuraavat toisiaan. Kovaa pudotusta Ylöjärvellä ei tule, mutta muualle en ota kantaa,
Kotiranta analysoi korostaen
asuntokaupassa vaikuttavia alueellisia eroja.

Laajennuspainetta,
verkostovahvuutta
Sorvaamo Niemenmaa Oy:n
toimitusjohtajalla Timo Niemenmaalla on investointipainetta ja työvoimapula.
Yritys on isojen vientiyritysten sopimustoimittaja, ja viisi viime vuotta sillä on mennyt
oikein hyvin. Liikevaihto on
kasvanut tasaisesti, tuotantoko-

neisiin on investoitu. Kohta pitäisi laajentaa halliakin.
− Ongelmana on työntekijöiden saanti, ammattinsa osaavia koneistaja-sorvaajia ei tunnu olevan missään. Kolme kuukautta olemme etsineet rekryfirmojen ja TE-toimiston kautta,
mutta sopivaa ei ole löytynyt.
Parille tekijälle olisi paikka, Timo Niemenmaa kertoo.
Merkittävä vahvuus on ylöjärveläisyritysten yhteistyöryhmä, jossa Niemenmaan Sorvaamon rinnalla toimivat Orsiteräs
Oy ja Rautalaaki Oy. Verkoston
voimin asiakkaille on voitu tarjota isompia toimituskokonaisuuksia.
Paikallinen verkosto on tärkeä myös Lehtovuori Oy:lle, joka on Ylöjärvellä pitkään toimineen Arvemet Oy:n tytäryhtiö.
Ympäristökalusteita valmistava
Lehtovuori tähtää kasvuun, ja
muskeleita tähän on vahvistettu
pari vuotta yrityskaupoilla. Yritys on pitkään toiminut Lassila & Tikanojan sopimusvalmistajana, ja viime vuonna se osti
Lassila & Tikanojalta puisto-,
julkitila- ja kierrätysroska-astioiden liiketoiminnan.
Lehtovuori linkittyy osaksi Kolmenkulman yritysalueen
cleantech-yritysten joukkoa.
Kolmenkulmassa toimii myös

sen yhteistyökumppaneita, muun
muassa maalaamo.
− Ympäristökalustealalla vire on positiivinen, sillä viihtyisän ja turvallisen ympäristön avulla ihmisten hyvinvointia
voidaan oikeasti parantaa. Mutta uhkiakin on. Kaupungit ovat
merkittävä ympäristökalustaja ja
niillä rahat ovat tiukassa. Tampere esimerkiksi kertoi leikanneensa 15 prosenttia ympäristökalus-

tamisen budjetistaan, toimitusjohtaja Yrjö Ojanen kertoo.
Vientiä on nyt 30 maahan ja
se puoli on Ojasen mukaan mahdollisuuksia täynnä. Historiansa
isoimmat kaupat yritys on tehnyt Tanskaan, kun Kööpenhaminan kaupunki osti 10 000 patterinkeräysboxia. Ne valmistettiin
Ylöjärvellä.
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Harri Kivimäki KasvuForumissa:

Luo tulevaisuutta
Teivo II yritysalueella!
Loistava sijainti Ylöjärven ja Tampereen rajalla,
Vaasantien ja rautatien välisellä alueella lähellä
Teivon ravirataa. Alueella on hyvät julkiset liikenneyhteydet,
vilkas ohikulkuliikenne ja näkyvyys välittömästi Vaasantieltä.
Tonttikoot räätälöitävissä 5 000 neliömetristä 1,6 hehtaariin.
Ota yhteyttä!
Ylöjärven Yrityspalvelu Oy
toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki
puh. 050 351 6507
timo.isolahteenmaki@ylojarvi.fi

Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi • puh. 050 351 6507 • www.ylojarvi.fi

”keskeinen
sijaintimme on
menestykselLemme
eLintärkeä asia.

Lempäälästä

on helppo kiitää
ympäri suomea
– ja aina eteenpäin.”
antti nieminen,
kiiLto oy

Tutustu yritystontti- ja toimitilatarjontaan ja
liity joukkoon osoitteessa lempaalankehitys.fi

Harri Kivimäki kertoo tarinaansa ”hurskaalla huumorilla”, ja puhuu samalla siitä, mihin asenne, yrittäjyys ja toimeliaisuus voivat miehen viedä. Käärii hihat, eikä
odottele. Tekee, eikä meinaa.
Päätyönään Kivimäen yritys Hatex Oy
puhdistaa ja suojakäsittelee julkisissa tiloissa olevia tekstiilipintoja. Toinen kivijalka on kauppojen pullonpalautusautomaattien puhdistus. Työ tehdään tehokkaasti, ja
markkinointina on työnäyte.
– Olimme Tukholmassa myymässä palveluamme Grand Hoteliin. Halusin antaa
työnäytteen, ja sitä tuli seuraamaan hotellin ylin johtokin. Pääaulan neljännen portaan puhdistuksen jälkeen johto tuumasi, että kiitos, nimet sopimukseen.
Mutta mitä tapahtui ennen kuin Grand
Hotelin neljäs porras tuli puhtaaksi? Oman
tarinansa Harri Kivimäki kertoi Team Tampereen KasvuForumissa viime vuoden lopulla.

Täysillä eteenpäin

Tontteja on täällä
vt 3 ja vt 11 risteys

• 5 kpl noin 1–2 ha:n tontteja, om. Nokian kaupunki
• 1 kpl noin 2 ha:n tontti, om. yksityinen
• 1 kpl noin 7000 m2, om. yksityinen

Kyynijärven alue n. 30 ha
vt 11 ja Koukkujärventien risteys
• Tonttikoot 0,2–2 ha
• Valmis kunnallistekniikka

Tontteja tulossa

Vuonna 2005 Harri Kivimäki oli 22-vuotias
hämeenkyröläinen nuorimies, perheellinen
paperiteollisuuden työntekijä. Näön heikke-

nemisen vuoksi hän joutui jättämään palkkatyönsä. Mitä siis? Yrittäjäkurssille!
– Vaikka ei minulla minkäänlaista yritysideaa ollut. Kävin kunnan ylläpitämällä kuntosalilla, ja siellä syttyi ajatus: jospa
alkaisin pitää ja kehittää sitä? Se sopi kunnalle, mutta ei työllistänyt minua kokopäiväisesti. Aloin myös järjestyksenvalvojaksi. Vuonna 2006 kaverini isä tarjosi tekstiilipintojen puhdistus- ja suojaustöitä ja pian
jo ostin kaverilta ensimmäisen pesukoneen
osamaksulla.
Harri Kivimäki alkoi kiertää yrityksiä
ovelta ovelle ja tarjota palveluitaan. Teki
yksin ja teki paljon. Ja aina välillä päällysti teitä Destian palveluksessa, jonne hänet
oli rekrytoinut kuntosalilla tavattu asiakas.
Tekstiilipintojen lisäksi hän alkoi puhdistaa
kauppojen ostoskärryjä ja pullonpalautusautomaatteja.
Sitten yrittäjä alkoi miettiä kohteita,
joissa olisi paljon pintoja – etenkin tuoleja
– pestäväksi. Vuonna 2009 asiakkaaksi tuli Tampereen Finnkino, sitten Tampere-talo, eduskunta. Olisiko Suomen ulkopuolella
puhdistettavaa? Vaikkapa Ruotsissa?
– Ruotsia en osannut juuri sanaakaan,
kulttuurin ajattelin olevan samanlainen kuin

meillä. Hämeenkyrössä ei ole vientiyritysten
verkostoa, jolta kysyä neuvoa, joten kysyin
Googlelta, Kivimäki kertoo pilke silmäkulmassa.
– Osallistuin Pirkanmaan ELY-keskuksen
kansainvälistymisen kehittämisohjelmaan, ja
Ruotsalais-suomalaisen kauppakamarin kautta löysin konsultin ja asiakaskontakteja. Lähdin tekemään, en kokeilemaan enkä puku
päällä palavereja pitämään. Kauppaa alkoi
syntyä yllättävän hyvin.
Ja tie vei Grand Hotelin neljännelle portaalle. Harri Kivimäki sanoo kuitenkin, etteivät hotellit ole tähtäimessä, vaan isot elokuvateatterit, Suomen ja Ruotsin lisäksi Norjassa ja ensi vuonna myös Saksassa.
– Kun tekee hyvin hommansa, hommaa
riittää. Esimerkiksi erään ruotsalaisen elokuvateatterin penkkien puhdistaminen oli aikaisemmin vienyt kaksi kuukautta. Me teimme
sen kahdeksassa yössä.

Voittajan asenne esiin
KasvuForumissa kerrotut yritystarinat – Hatexin lisäksi muun muassa M-Room – saivat
Team Finland -verkostossa työ- ja elinkeino
ministeriötä edustavan Jaani Heinosen tyytyväiseksi: esimerkillistä yrittäjyyttä ja rohkeutta.
– Juuri näitä Team Finlandin työkalujenkin on edistettävä entistä voimallisemmin.
Pitää saada esiin voittajan asenne, joka nyt
puuttuu vähän kaikilta osapuolilta. Olemme
pienenä maana ketterä toimija, ja jos emme
pysty olemaan ketteriä, päädymme olemaan
jäykempiä kuin suurvallat, Heinonen arvioi
ja peräänkuulutti avoimuutta, verkostojen
hyödyntämistä sekä altistumista globaaleille
signaaleille.

Juhansuon alue
vt 3 ja vt 11 risteys

• Asemakaava valmis
• Tonttikoko mitoitetaan tarpeen mukaan.

Kysy lisää
LIIKETTÄ JA ELÄMÄÄ – LEMPÄÄLÄ

Te ks t i ja k u v a A N N I K A I S A K N U U T I L A

elinkeinopäällikkö Henry Moisio,
puh. 040 779 9003, henry.moisio@nokiankaupunki.fi

Hatex Oy:n Harri Kivimäki oli mukana Team
Tampereen KasvuCampilla konkarinaan Katsan toimitusjohtaja Timo Salli. – Vaikka olimme aika valmiita, saimme leiriltä kuitenkin
paljon sellaista oppia, jota ei itse olisi osannut ajatella. Näki myös, miten muut yrityk
siään rakentavat, Kivimäki kertoi KasvuForum-
seminaarissa joulukuussa.

www.kolmenkulma.fi
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PPRROOFFI II ILLI I

Kun
henkilökohtainen
performance
management
ratkaisee
Metso Mineralsin Euroopan-markkina-alueen johtaja
Pekka Pohjoismäki seurasi 1980-luvun alussa nuorena
varastomiehenä Tamrockilla vientimyyjien työntekoa,
suomalaisen osaamisen myymistä maailmalle.
– Puhuttiin kielillä, tunnelma näytti leppoisalta ja
mukavalta, kun sitä vierestä katsoi. Tittelit olivat komeita.
Mielessä heräsi kysymys: miten noihin hommiin pääsee?

Pekka Pohjoismäki työskenteli muutamia
vuosia kotimaisessa liiketoiminnassa.
– Kun kutsu Metsoon kävi, mietin, olenko
taas valmis matkustusrumbaan. Yrityksen
keskittyminen palveluliiketoimintaan
kuitenkin houkutti.

Te ks t i A N N I K A I S A K N U U T I L A K u v a t O L L I - P E K K A L AT VA L A

Pekka Pohjoismäki esitti kysymyksensä
Tamrockin vientimyyjälle Matti Muhoselle, jolla oli vastaus valmiina: insinööriksi pitää opiskella, vielä parempi, jos opiskelee diplomi-insinööriksi. Insinöörit kuulemma ymmärtävät parhaiten asiakkaiden
tarpeita ja osaavat perustella ne tekniset
ratkaisut, joiden ansiosta asiakas pystyy tekemään enemmän rahaa.
– Halusin diplomi-insinööriksi, halusin
kansainvälisiin tehtäviin. Halusin myydä –
eli vaikuttaa vastapuolen päätöksentekoon.
Haluttu – ja tehty. Nyt diplomi-insinöörillä on takanaan kolmisenkymmentä vuotta vastuuta kansainvälisestä liiketoiminnasta ”jossain päin maailmaa”. Aikaisemmin
kohteet olivat kaukomaita, Kiinaa, Intiaa,
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USAa ja Uutta Seelantia. Nykyisin vastuualueena on Eurooppa, ja matkapäiviä kertyy noin sata vuodessa. Perinteinen vienti
on avartunut globaaliksi toiminnaksi, kun
työpaikkana on monikotimainen Metso.
– Seitsemään vuoteen minulla ei ole ollut suomalaista esimiestä, eikä minulla nytkään ole yhtään suomalaista alaista.
Eurooppa-fokus on helpottanut matkatöitä, kuten vuosien mittaan sekin, että
Suomen tunnettuus maailmalla on parantunut.
– Muutos on ollut todella iso. Ennen
sai aina aluksi selvittää, että kun tulee Suomesta, mistä tulee. Kyllä, meillä on sähkövalot. Jääkarhuja? Niitä meillä ei ole. Se oli
vähän raskasta. Ensisijaisestihan oli kuiten-

kin myymässä toimivaa ja kilpailukykyistä ratkaisua, mutta joutui aloittamaan ihan
muista asioista.
Pohjoismäki sanoo, että ”puhutaan mitä puhutaan”, mutta muun muassa formulakuskit, Nokia ja koulutuksen kärkimaan
maine ovat muokanneet Suomi-kuvaa.
– Toisaalta edelleen sauna kiinnostaa
ulkomaalaisia. Erityisesti kiinalaiset toivovat pääsevänsä oikeaan saunaan – eli savusaunaan.

Matkustaminen on
osa suorittamista
Laajuutta on toki Pohjoismäen Eurooppafokuksessakin: Tallinnan ja Välimeren vä-

Ansioluettelon päivittäminen puutarhanhoidolla
muutti Sari Rämön uranäkymät. Ensi helmikuussa
hän aloittaa Kekkilä-konsernin toimitusjohtajana.

lissä 29 maata. Suomessa hän ehtii olla 1–2
päivää viikossa.
– Matkustaminen on minulle osa globaalin tehtävän suorittamista. Kun lähden
työmatkalle, minulla on selkeä tavoite, ja
menen hoitamaan sen. Matkalta palaan heti, kun asiat on hoidettu. Tämä on osa henkilökohtaista performance managementia –
eli maksimaalista työsuoritusta aidosti globaalissa hankkeessa. Usein keskittyminen
alkaa jo matkaa edeltävänä iltana – mikä
vaimon mielestä joskus näkyy myös lievänä kireytenä.
Viikonloppuja ei siis jäädä viettämään
nähtävyyksistä nauttien – silti matkustamiseen kuluu kymmenkunta viikonloppua
vuodessa, yhden vuosiloman verran aikaa.

Performance managementin erityisen
henkilökohtaista osuutta on yrittää selvitä
matkustamisen rasituksista.
– Lennon pituus on toisarvoista, aikaero sen sijaan on hankala, itään päin matkustaminen suorastaan myrkkyä. Olen kyllä
yrittänyt kaikkia konsteja aikaeron tasaamiseksi. Parhaiten toimii se, että aikakäsitys
ja elämä ovat siinä aikavyöhykkeessä, jossa sillä hetkellä on, ei mieti, mitä kello on
kotona. Ulkoilu auttaa saamaan auringon ja
päivänvalon rytmistä kiinni.

After sales come services
Pekka Pohjoismäki on ollut melkein koko
työuransa koneenrakennusbisneksen kanssa

Tampereen kauppakamarilehti 1

n

➡

2015 21

PROFIILI
Ö
YTK ?
D
Y
LÖ OSTA
K
VER

1980–1990 varastomiehestä aluemyyntipäälliköksi, Tampella-Tamrock
1990–1998 tuotepäällikkö, markkinointipäällikkö,
markkinointijohtaja, Nordberg Group
1998–2001 toimitusjohtaja, Tampereen Messut Oy
2001–2004 toimitusjohtaja, Galvanoimis Oy
”Messuyhtiön ja Galvanoimis Oy:n johtaminen on ollut minun 		
MBA:ni, jonka siis suoritin työssäoppien oikeiden rahojen,
asiakkaiden, henkilöstön ja omistajien kanssa.”

2004–

johtaja, Metso Minerals

M otto

Kovaa ajoa ja täysillä päin. ”No… se tarkoittaa, että periksi ei anneta.”
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”Koska työmatkojen vuoksi en ole paljon
Tampereella, kauppakamarin kautta pysyn
kärryillä, mitä tässä kylässä tapahtuu.”

Mistä saat virtaa?
”Metson yhteisöstä ja asiakkaista.
Työ on tulosurheilua, ja se on oikein.”

Pe r he
työterveyshoitajavaimo,
kaksi aikuista
tytärtä,
koti Tampereella,
kakkoskoti
Kangasalla

n metsästys
Kangasalan
Erämiesten riveissä
n jääkiekkoilu
entisten teekkareiden
Hiki-Hockey Seniors
-joukkueessa
ikämiessarjassa

Kilpailukykyä joko on
tai ei ole
Kun kauppaa haluaa käydä,
myytävänä pitää Pohjoismäen

Riittääkö riittävän hyvä?
Suomessa elätellään Pohjoismäen mielestä muutamaa harhakuvaa kilpailukyvystä.
– Ensiksikin sitä, että suomalaiset olisivat kovasti työtätekevää kansaa. Kun johdin tehtaita eri puolilla maailmaa, pääsin
oikeasti näkemään tehdyt työtunnit eri maissa. Totuus oli, et
temme me kovasti töitä tee. Nyt
olen katsellut tekemistä ja yrittämisen henkeä Euroopassa. Esimerkiksi Saksa porskuttaa muun
muassa siksi, että siellä on saatu aikaan paikallista sopimista ja
aidosti toimivat työaikapankit.
Toisen harhaluulon mukaan
Suomi olisi lähtökohtaisesti maa,
jossa tehdään laatua.
– Tai sitten sorrutaan ylilaatuun, jolloin hinta nousee. Markkinat ovat muuttuneet viime
vuosien aikana niin, että enää ei
välttämättä haluta kaikkein suurinta, tehokkainta ja teknisesti
etevintä ratkaisua. Usein riittävän hyvä ratkaisu kelpaa ja täyttää asiakkaan investoinnille aset-

Tamrock-aika kasvatti kansainvälisyyttä sekä myös itseluottamusta, uskallusta siihen, että mennään ja tehdään eikä meinata.
– Ja tuntui, ettei tekeminen
ollut edes vaikeaa. Suomessa
voitaisiin yleisemminkin unohtaa turha voivottelu ja ajatella,
että asiat ovat tekemistä vailla.
Vuodet maailmalla ovat
opettaneet kulttuuriymmärrystä,
ihmisymmärrystä. Pohjoismäki
huomauttaa, ettei voi mennä toiseen kulttuuriin ja käyttää oman
syntymäpaikkansa kulttuuria
mittakeppinä.
– Pitää olla tietty määrä nöyryyttä ja tietty määrä etunojaa,
määrätietoisuutta. Ei mennä anteeksipyytelemään, mutta anteeksi pyydetään, jos aihetta on.
Tärkeää on olla avoin ja aktiivisesti kiinnostunut toisesta
osapuolesta ihmisenä. Myynnissä ohjenuorana voi Pohjoismäen
mielestä hyvin pitää vanha kysymystä siitä, miksi meille on annettu yksi suu mutta kaksi korvaa.
– Olen valmis tekemään paljon asiakassuhteen eteen, venyttämään rajoja ja henkilökohtaista tilaani. Kakkoskotiin Kangas
alle vien usein asiakkaita ja kollegoita. Suhde syvenee, joskus
ihan ystävyydeksi asti. Kun tiedän, mitä toinen arvostaa, mietin, miten tuon sen yhteiseen juttuumme mukaan. Pitää oivaltaa
ja viitsiä, pitää olla tahto nähdä
vaivaa.

klik-raportissa

on

osaa:

SIVUSTON TEKNINEN
HAKUKONENÄKYVYYDEN
ARVIOINTI

SIVUSTON SISÄLLÖN
ARVIOINTI

SIVUSTON KILPAILU
KYVYN ARVIOINTI

NYT TUTUSTUMISHINTAAN!
Alk. 700 € * + alv. (Norm. 970e)
* Tarjous voimassa
helmikuun loppuun.

Ä!

diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta,
pääaineena tuotantotalous, sivuaineena konepaja- ja
turvallisuustekniikka
”Opiskellessa joskus pohti, että mitä nyt oikeasti osaankaan.
Metsossa työn tekemisen turvallisuus on aivan ykkösasia, ja
viimeksi tänään turvallisuusjohtamisen opeista oli eräässä
projektissa hyötyä.”

n Tampereen kauppakamarin
luottamustehtävissä eri valiokunnissa,
nyt hallituksessa. Myös 20 vuotta
Tampereen kauppaseurassa.
n Valittiin vuoden yritysjohtajaksi 2010.

Oivalla ja viitsi

klikraporttimme
antaa sinulle konkreettisen ja ymmärrettävän
arvion sivustosi hakukonenäkyvyydestä,
käytettävyydestä sekä
sisällön toimivuudesta
tavoitelluissa kohderyhmissä.

JARI RUNSAS,
toimitusjohtaja
0400 633 315
jari.runsas@effet.fi

SÄ

1987

n Robit Rocktools Oy:n hallituksen jäsen.

tamat kriteerit. Teknisesti etevimmän ja riittävän hyvän välinen hintaero voi olla moninkertainen. Meidän pitää tunnustaa
tämä tosiasia, ja se on otettava
huomioon myös insinöörikoulutuksessa. Kiinalainen osaaminen
ei enää perustu varsinaiseen kopioimiseen vaan siihen, että pystytään kehittämään riittävän hyviä ratkaisuja.

LI

syntyy Oulussa
ylioppilaaksi Tampereen lyseon lukiosta
”Ainekirjoitusnumeroni
oli aina 10, ja mietin toimittajan ammattia.
Sari
Rämö
Insinöörimaailma oli kuitenkin kotona vahvasti läsnä. Isäni kuoli,
kun oli 17-vuotias, ja silloin perhe muutti Oulusta Tampereelle.
Jääkiekkoharrastuksen kautta tutustuin Tamrockin silloiseen
toimitusjohtajaan Jaakko Mattilaan, ja hän otti minut töihin
Tamrockille. Sieltä löysin unelmieni työn.”

Har r astukse t

1960
1980

Luotta m us te h t äv i ä

Pekka Pohjoismäki

mielestä olla kolme elementtiä:
itse tuote, siihen liittyvä äly sekä tuotteen ympärille rakennetut palvelut. Ja näiden kaikkien
pitää olla kilpailukykyisiä siinä,
miten ne vastaavat asiakkaan tarpeeseen.
– Kilpailukyky koostuu monista asioista, mutta itsessään se
on yksinkertainen asia: sitä joko
on tai sitä ei ole. Kyse on siitä,
rupeaako hella lämpiämään vai
ei.
Sitten on tietysti hinta. Pohjoismäki on havainnut, että ostajat ovat nykyään äärimmäisen
hintatietoisia.
– Tietotekniikka mahdollistaa erittäin nopean ja läpinäkyvän hankintahistorian seurannan ja vertailut esimerkiksi siitä, mistä, milloin ja millä hinnalla yritys on aikaisemmin tietyn
laitteen tai palvelun ostanut.
Mitä tahansa myyntiä ajatellen Pohjoismäki muistuttaa, että ihmiset ostavat aina ihmisiltä
– ja erityisesti ihmisiltä, joilta he
haluavat ostaa.

KY
SY

Metso Mineralsin johtaja Pekka Pohjoismäki
lähtee viikoittaisille työmatkoilleen pääsääntöisesti Tampere-Pirkkalasta.

tekemisissä – Tamrockista alkaen ja Nordbergin kautta Metsossakin 20 vuotta.
– Tamrock oli edistyksellinen firma jo 1980-luvulla, se on
tuottanut paljon vientiosaamista
tähän maahan. Siellä koulutettiin
ja tuettiin. Toimitusjohtaja Jaakko Mattila oli ratkaiseva henkilö, ilman häntä ei tätäkään haastattelua tehtäisi.
Kun Pohjoismäkeä sitten
houkuteltiin Tamrockilta Nordbergille, hän pohti, vaihtaisiko
myyntiin ja markkinointiin keskittyneen, aidosti kansainvälisen
yrityksen vasta syntymässä olevaan, toistaiseksi melko tuotekeskeiseen ja valmistusorientoituneeseen firmaan.
– Sitten mietin, että tyytyykö siihen, vai pyrkiikö vaikuttamaan, että asiat muuttuisivat.
No, haluan pyrkiä vaikuttamaan
– näin vanhemmiten tosin vähän
maltillisemmin kuin nuorempana.
Metsoon hänet puolestaan
houkutti yrityksen tavoite keskittyä yhä vahvemmin palveluliiketoimintaan.
– Konepaja-aika oli tuotekeskeistä, nykyaika on tuotteen
kehittämistä yhdessä siihen liittyvien palveluiden kanssa. Sanastostamme on jo kokonaan
poistettu after sales -termi. Tilalla on services.
Pohjoismäki peräänkuuluttaa
osaamista ja rohkeutta kehittää
ja rakentaa palveluympäristöjä.
– Mutta palvelu on suomalaisille ollut tosi vaikeaa, se on
meille jotenkin yhteiskunnallinen asia, ajatellaan ”renkejä”, jotain alisteista asemaa. Asenne on
kyllä muuttunut, mutta tämä näkökulma selittää, miksi olemme
palvelukulttuurin kehittämisessä
muita perässä. Insinöörit osaavat
rakentaa laitteita, mutta iso kysymys on, miten heille opetetaan
palveluiden tuotteistamista maailman eri kolkissa.

www.effet.fi
Yhteistyö
kumppanimme
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AJANKOHTAISTA

Koonnut Tampereen kauppakamarin viestintäpäällikkö Noora Hietanen

Läksiäisjuhlissa Vesa Salorannalle (vas.) Keskuskauppakamarin ansiomerkin luovutti Tampereen kauppakamarin
puheenjohtaja Jari Alanen.
Taloutta ja elinkeinoelämää tekivät tutuksi Rekrytorilla Tampereen kauppakamarin talouspaneelissa vuorineuvos Kari
Neilimo, Purso Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Ollila,
M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo ja Tampereen
nuorisofoorumin Jesse Kosonen. Kommentaattorina toimi
Aamulehden vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen (vas.)
ja puheenjohtajana kauppakamarin edunvalvontajohtaja
Peer Haataja (oik.).
”Oma työ, oma raha, oma elämä” – Rekrytori®-Koulutori
tarjosi tai välitti yhteensä noin 4 000 työpaikkaa nuorille. Pirkanmaan suurinta rekrytointi- ja koulutustapahtumaa hallinnoivat Pirkanmaan TE-toimisto, Tampereen kauppakamari ja
Honkalamedia Oy, joka toimii myös tapahtumien vastuullisena tuottajana.

UUDET JÄSENET
AC Audit Consulting Oy tilintarkastusta ja alaan liittyvää konsultointia
Alen Consulting Ky rekrytointipalvelut
Apukolmio Oy työvoiman vuokraus
palvelut
Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy arkkitehtisuunnittelupalvelut
Asiakaskehitystoimisto Kuowi Oy
palveluliiketoiminnan konsultointi
A-Tili Oy kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut
Axbella Oy rakennuspaikan valmistelutyöt
Beaset Oy/ Open Market kiinteistönvälitys
Convia Oy IT-ratkaisut ja -palvelut
Coronarte Oy/Hammasklinikka
Kruunu hammaslääkäripalvelut
FABRICA OY kankaiden vähittäiskauppa
Finture Oy hyöty-, leikki-, liikunta- ja kuntakalusteita sekä leipomo
kalusteita
Framery Oy myymäläkalusteita
Hatex Oy kiinteistöjen siivouspalvelut
Helmee Imaging Oy konenäköjärjestelmät
Hervannan Kaivin Oy rakennuspaikan valmistelutyöt
Hämeen Kattomiehet Oy katto
rakenteiden asennus ja kattaminen
Hämeen Kolarikorjauskeskus Oy
henkilö- ja pakettiautojen kolari
vauriokorjaukset
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IE-Asennus Oy nosto-, ja alumiini
ovien myynti, asennus sekä huolto
Ikaalisten Ambulanssipalvelu Oy
sairaankuljetuspalvelut
Ilmanvaihtotyöt A. Saarinen Oy
ilmanvaihtoalan palvelut
Infra Häme ry maa- ja vesirakentajien edunvalvonta- ja työnantaja
järjestö
Insinööritoimisto Vesitaito Oy
LVIS-suunnittelu
Intervent Oy ilmastointialan palvelut
Isku Koti Oy huonekalujen vähittäiskauppa
Isännöinti Ilkka Saarinen Oy
isännöintipalvelut
J Mettänen Oy hautaustoimisto- ja
liikennöintipalvelut
JBE Finland Oy strategia ja KV-suunnitelmat sekä talousjohtamisen
konsultointipalvelut
Jobio Pirkanmaa Oy työvoiman
vuokrauspalvelut
Johtoykköset Oy energiakonsultointi
ja sähköurakointipalvelut
Jorma Ruusunen Oy metallituotteiden valmistus
JULMA consulting Oy myynnin,
k aupallisten prosessien ja tuotteistuksen optimointitoimisto
Junnila Juha /Junnilan tila maatila
Juvia Oy rakennuspalvelut
Kaunisto-Yhtiöt Tampere Oy sähköja LVI-asennukset sekä tarvikemyynti
Kiinteistönhallinta KnowTek Oy talotekniikka-alan asiantuntijapalvelut
Kinshofer Aponox Oy kaivukoneiden ja autonostureiden lisälaitevalmistus

Vesa Saloranta eläkkeelle
Suomen Scandic hotellien Itä- ja Länsi-Suomen aluejohtaja
Vesa Saloranta jätti hotellityölle hyvästit yli 43 vuotta kestäneen uran jälkeen tammikuun lopulla. Läksiäisjuhlissa hänelle luovutettiin muun muassa Keskuskauppakamarin ansiomerkki paitsi pitkästä hotelliurasta, myös aktiivisesta vaikuttamisesta kauppakamarijärjestössä. Saloranta on ollut mukana Etelä-Karjalan kauppakamarin toiminnassa ja sen jälkeen Tampereen kauppakamarin matkailu- ja kongressivaliokunnan jäsenenä 1997–2013 sekä valtuuskunnan jäsenenä 2004–2006. Lisäksi hän on toiminut kaksi kertaa mentorina Huomisen johtajat -mentorointiohjelmassa.

KK Ilma Oy IV-Urakointi
Kuljetusliike Kari Polvela Oy tavarankuljetuspalvelut
Leading Partners Oy konsultointipalvelut
NMC Cellfoam Oy solumuovi -ja
solukumituotteiden valmistus
Novum Oy vakuutusmeklaritoiminta
Oy Findaco Ltd/ Ravintola Maruseki
ravintola
Parkanon Listatehdas Oy paneeli
profiileja ja listoja
Parmaco Oy vuokratilaratkaisupalvelut
PCB Connect Oy elektronisten
komponenttien tukkukauppa
Pirkanmaan Laatuvälitys Oy /
Huom! Tampere kiinteistönvälitys
Pispala Yhtiö Ky konsultointia
POTRA-NIS Oy asiantuntijapalveluja teollisten yritysten liiketoiminnan
uudistamiseen ja tehostamiseen
Pro Media Data Oy erikoisalojen
ohjelmistojen kehitys
Pyymäen Leipomo Oy leipomo
Quva Oy data-analytiikan ohjelmistoratkaisut
Rakennus- ja Maalauspalvelu
Vikman Oy monipuoliset remontointipalvelut
Rakennusliike Minkkinen &
Ketola Oy rakennuspalvelut
Rotor Form Oy maahantuonti- ja
liikelahjapalvelut
Seinäjoki Activity Park Oy/Duutsonit
Activity Park Active Park ja liikuntapäiväkoti sekä Ravintola Pirttihilmu
SKOY-Invest Oy rakennussuunnittelu

Sontek Oy liiketoimintaa tukevia ja
kehittäviä tietotekniikan ratkaisuja
Suomen Kesäteatteri Oy kesä
teatteriesitykset
Suomen Proteesimestarit Oy apu
välineiden ja raajaproteesien
valmistus
Suomen Rakennuskone Oy maan
rakennus- ja kaivoskoneiden
maahantuonti
Suunnittelu Teräsmaa Oy rakennesuunnittelupalvelut
Suunnittelutalo Niemi Oy rakennusalan suunnittelutoimisto
TamFood Circle Oy / Ravintola Hella
& Huone ravintola
Tampereen Huoltoykkönen Oy
autokorjaamo
Tampereen Jäätelöliike Oy / Minetti
jäätelön valmistus
Tampereen Lattiamestarit Oy
lattia-asennukset ja laatoitukset
Tampereen Markiisi Oy
Tamar-markiisit ja -kaihtimet
Tampereen Ohjauspalvelut TOP10
yritys- ja yhteisöpalvelut
TamRus liikkeenjohdon
konsultointipalvelut
Toimisto Pari Oy paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa
ToP Tunniste Oy RFID- ja NFC-automaattisen tunnistamisen ratkaisut
Valkeakosken Kiinteistöpalvelu Oy
kiinteistönhuoltopalvelut
Verna Oy eläinkrematorio
Workpower Ratkaisut Oy /Work
power henkilöstövuokrauspalvelut
Yrityspalvelu R. Peltola Oy kirjan
pitopalvelut

www.facebook.com ➡ Tampereen kauppakamari

n

www.twitter.com ➡ TampereChamber

Tervetuloa EU- ja
ulkomaankauppaministeri
Lenita Toivakan yritysvaltuuskuntaan
Norjaan 2.–4.3.2015

n

www.youtube.com ➡ TampereCCI

Hyväksytty hallituksen jäsen -kurssi
HHJ-kurssit pidetään viitenä peräkkäisenä iltapäivänä viikon
välein siten, että jaksot ovat klo 12.45–17.30 ja viimeinen
jakso klo 12.45–19.00, jolloin on mm. todistustenjakotilaisuus.

Finpro kokoaa ministerin mukaan lähtevän Team Finland -yritysvaltuuskunnan ja suunnittelee sen vierailuohjelman.

Jaksojen aiheet ovat seuraavat: Hyvä hallintotapa,
Hallituksen ja hallitustyön organisointi, Strategiatyö ja
Yrityksen alouden seuranta ja ohjaus.
Ryhmätyö on aikataulutettu jaksojen 3. ja 4. väliin.

Vierailun pääasiallinen painopiste on seuraavilla toimialoilla:
Bergenissä Marine-and-Offshore -teollisuus ja
Oslossa rakentaminen.

n Jäsenhinta 1 300 € (+alv), normaalihinta 1 900 € (+alv),
n HHJ-kurssi toukokuu 2015:
ti 5.5., ti 12.5., ti 19.5. , ti 26.5. (ryhmätyö) ja ti 2.6.

Lisätietoja: www.finpro.fi/tapahtumat

PUHEENJOHTAJA

Team Tampere –valmennus:
Systeemimyynti

HHJ-puheenjohtajakurssi
7.5. klo 12.15–16.30 ja 8.5. klo 8.30–14.30

Torstaina 5.3.2015 klo 12.30–16.00
Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2, A-talo 2. kerros
kokoustila Nottbeck

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään
hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla on kyky kehittää niin omaansa kuin hallituksen jäsenten
hallitusosaamista. Toimiva hallitus toimii osakeyhtiön voimavarana ja suunnan näyttäjänä.

Lisätietoja: www.teamtampere.fi

Terve
tu

Kiinteistöjen/yritysten
vartiointi ja turvallisuus

loa aa

miaise

pe 20.3.2015 klo 8.30–11.00 Solo Sokos Hotel Torni
n 08.30 Aamiainen
n 09.00 Kauppakamarin edustaja
n 09.15 Paikallista ja sinivalkoista vartiointia
•Jani Autio Toimitusjohtaja Defentor Oy Vartiointipalvelu
• aulapalvelut ja paikallisvartiointi
• rikosilmoitinjärjestelmät
• virtuaalivartija on paikalla 24h
n 10.00 Yritysten ja kiinteistöjen langattomat
kulunvalvontajärjestelmät ja henkilöturvallisuus
Pasi Merimaa yksikön johtaja Securi Oy Tampere
n 10.45 Vapaata keskustelua
ja verkottumista

lle!

n Laajuus: Kurssi koostuu yhdestä iltapäivästä ja yhdestä
kokonaisesta päivästä.
n Sisältö: Luodaan pohja pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle. Hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet. Yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä. Kokouksen johtaminen ja työjärjestys. Liiketoiminnan kehittäminen ja toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet. Hallituksen
puheenjohtajan tehtävät ja vastuut.
n Kohderyhmä: Kurssi sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville.
n Pohjatiedot: Kurssille osallistujilta edellytetään
HHJ-kurssin käymistä tai vastaavien tietojen hallitsemista.
n Hinta: normaalihinta 1 950 € (+ alv 24 %),
jäseniltä 1450 € (+ alv 24 %)
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.hhj.fi

Kannattaa laittaa
kalenteriin:

Tampereen
kauppakamarin
kevätkokous
19.5.2015.
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ILMOITTAUTUMINEN: viimeistään seitsemän vuorokautta ennen tilaisuutta
www.tampereenkauppakamari.fi/koulutus tai puh. (03) 230 0555

UUSASIAKASHANKINNAN SPARRAUSPÄIVÄ
Keskiviikkona 4. maaliskuuta 2015

HELMIKUU
Veronalaiset ja verovapaat
henkilökuntaedut verotuksessa
n Torstaina 19. helmikuuta
9.00–14.00, Technopolis Yliopistonrinne
n Asiantuntijana verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtaja Tomi Peltomäki,
Verohallinto
n Jäsenhinta 320 euroa (+alv),
normaalihinta 640 euroa (+alv)
MAALISKUU
Uusasiakashankinnan sparrauspäivä
n Keskiviikkona 4. maaliskuuta
klo 9.00–16.00, Technopolis Yliopistonrinne
n Asiantuntijana myyntivalmentaja
Petri Kiikkinen, Cash Flow Guidance
– CFG Oy Ltd
n Jäsenhinta 290 euroa (+alv),
normaalihinta 580 euroa (+alv)
Markkinoi – älä mainosta!

n Tiistaina 10. maaliskuuta

klo 9.00–12.00, Technopolis Yliopistonrinne
n Asiantuntijana Martti Vaalahti,
Kontaktitoimisto
n Jäsenhinta 230 euroa (+alv),
normaalihinta 460 euroa (+alv)
Työoikeus työnjohto-oikeuden ja
työturvallisuuden näkökulmasta
n Keskiviikkona 18. maaliskuuta
klo 9.00–12.00, Technopolis Yliopistonrinne
n Asiantuntijoina asianajaja, varatuomari
Toni Sortti, Asianajotoimisto LAW Talent Oy
ja työoikeuden asiantuntija, varatuomari
Johanna Uusitalo, KPMG Oy
n Jäsenhinta 230 euroa (+alv),
normaalihinta 460 euroa (+alv)

Tuottavan kansainvälisen tavarakaupan
perusedellytykset – siirtohinnoittelun,
arvonlisäverotuksen ja tullien
keskinäinen merkitys
n Tiistaina 24.maaliskuuta
klo 9.00–14.00, Technopolis Yliopistonrinne
n Asiantuntijoina siirtohinnoittelun
asiantuntija, Director Jouni Honka-Aho,
arvonlisäverotuksen asiantuntija Senior Tax
Manager Piia Räty ja tulliasiantuntija Senior
Manager Kari Kurkioja, Ernst & Young Oy
n Jäsenhinta 320 euroa (+alv),
normaalihinta 640 euroa (+alv)
HUHTIKUU
Asiakaspalvelun kehittäminen
– asiakaspalvelu aitona menestystekijänä
n Tiistaina 14. huhtikuuta
klo 9.00–16.00, Technopolis Yliopistonrinne
n Asiantuntijana YTM, tiedottaja
Henrietta Aarnikoivu, Protulos Oy
n Jäsenhinta 320 euroa (+alv),
normaalihinta 640 euroa (+alv)
Arvostava esimies
n Tiistaina 21. huhtikuuta
klo 9.00–15.00, Technopolis Yliopistonrinne
n Asiantuntijana johdon työnohjaaja
Master CSLE® ja valmentaja, toimitusjohtaja
Pia Vilanen, Luotain Consulting Oy
n Jäsenhinta 320 euroa (+alv),
normaalihinta 640 euroa (+alv)
Sosiaalisen median strategiapäivä
n Torstaina 23. huhtikuuta
klo 9.00–15.00, Technopolis Yliopistonrinne
n Asiantuntijana viestinnän ja sosiaalisen
median asiantuntija Hanna Puro, Zento Oy
n Jäsenhinta 320 euroa (+alv),
normaalihinta 640 euroa (+alv)
Tilinpäätöksen tulkinta

n Tiistaina 28. huhtikuuta

klo 9.00–15.00, Technopolis Yliopistonrinne

n Asiantuntijoina KHT, JHTT, CIA

Jaakko Rönkkö ja KHT Erkki Yli-Rantala,
Revisium Oy
n Jäsenhinta 320 euroa (+alv),
normaalihinta 640 euroa (+alv)
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Uusasiakashankinnan sparrauspäivä
antaa osallistujilla selkeämmän kuvan
mitä ja miten minun/meidän pitää toimia saavuttaaksemme uusasiakashankinnan tavoitteet. Päivän jälkeen kaikilla
on konkreettinen suunnitelma oman
toiminnan tehostamiseksi, jonka voidaan viedä käytäntöön heti. Sparrauspäivä on tarkoitettu kaikille yritysten
uusasiakashankinnasta vastaaville henkilöille, jotka haluavat tehostaa omaa toimintaansa yrityksen/tiimin tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Ennakkotehtävä osallistujien yksilöllisten tarpeiden kartoittamiseksi.

Kaikkien syksyn 2014
aikana kauppakamarin koulutustilaisuuksissa koulutuspalautteen
antaneiden kesken on arvottu
kaksi ravintolahjakorttia.
Voittajat ovat: Emilia Hakanen,
Tammermatic Group Oy ja
Jussi Arola, Elenia Oy.

Palkanlaskijan päivä

n

Klo 9.00–16.00

n

Technopolis Yliopistonrinne

Uusasiakashankinnan
menestystekijät
• Mihin asioihin panostamme
saavuttaaksemme tavoitteemme
uusasiakashankinnassa?

n

Mihin meidän pitää keskittyä
saavuttaaksemme tavoitteet
• tekemisen kohdentaminen/suuntaus

n

Systemaattisen ja tavoitteellisen
uusasiakashankinnan sparraus
• ”Haussa parempia
huonoja päiviä”

n

ASIANTUNTIJANA myyntivalmentaja
Petri Kiikkinen, Cash Flow Guidance –
CFG Oy
JÄSENHINTA 290 euroa (+ alv),
normaalihinta 580 euroa (+ alv).
Hinta sisältää koulutuksen, materiaalin
ja ohjelmassa mainitun tarjoilun.
Osallistumismaksu laskutetaan
jälkikäteen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeisistä peruutuksista
veloitamme hinnasta 50 %.

n Keskiviikkona 29. huhtikuuta

klo 9.00–16.00, Technopolis Yliopistonrinne

n Asiantuntijana lakimies Kati Mattinen,

Helsingin seudun kauppakamari

n Jäsenhinta 320 euroa (+alv),

normaalihinta 640 euroa (+alv)
TOUKOKUU

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen
ajankohtaispäivä
n Keskiviikkona 20. toukokuuta
klo 9.00–14.00, Technopolis Yliopistonrinne
n Asiantuntijoina KHT Henry Kampman ja
KHT Erkki Yli-Rantala, Revisium Oy
n Jäsenhinta 320 euroa (+alv),
normaalihinta 640 euroa (+alv)
Excel 2007/2010/2013 intensiivikurssi
n Maanantaina 25. toukokuuta
klo 9.00–16.00, Tieturi Oy,
Technopolis Yliopistonrinne
n Asiantuntijana Tieturi Oy:n kouluttaja
n Jäsenhinta 320 euroa (+alv),
normaalihinta 640 euroa (+alv)
Koulutuksessa käytetään Tieturi Oy:n
tietokoneita
Ajankohtaista arvonlisäverosta
n Tiistaina 26. toukokuuta
klo 9.00–12.00, Scandic Tampere City
n Asiantuntijana varatuomari
Kirsti Auranen, Ernst & Young Oy
n Jäsenhinta 230 euroa (+alv),
normaalihinta 460 euroa (+alv)

TYÖOIKEUS

– työnjohto-oikeuden ja
työturvallisuuden näkökulmasta
Keskiviikkona 18. maaliskuuta 2015
Klo 9.00–12.00 n Tecnopolis Yliopistonrinne
Koulutus soveltuu johdon ja esimiesten lisäksi
kaikille, jotka tarvitsevat työssään työoikeuden ja
työturvallisuuslainsäädännön tuntemusta.
n
n
n
n
n
n
n

Työnantajan työnjohto-oikeus ja
työsuhteen ehtojen muuttaminen
Varoituksen merkitys ja sisältö
Työsuhteen päättäminen henkilöperusteilla
Johdon ja esimiesten keskeiset
velvollisuudet työturvallisuuslain mukaan.
Missä mennään yleensä metsään?
• rikostuomioiden yleisimmät syyt
Uusinta oikeuskäytäntöä johdon ja
esimiesten vastuukysymyksistä.
Henkinen työsuojelu,
• esimerkkinä case Ahde ja Räty

ASIANTUNTIJOINA asianajaja, varatuomari
Toni Sortti, Asianajotoimisto LAW Talent Oy ja
työoikeuden asiantuntija, varatuomari
Johanna Uusitalo, KPMG Oy
JÄSENHINTA 230 euroa (+ alv),
normaalihinta 460 euroa (+ alv).
Hinta sisältää koulutuksen, materiaalin ja ohjelmassa
mainitun tarjoilun. Osallistumismaksu laskutetaan
jälkikäteen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeisistä
peruutuksista veloitamme hinnasta 50 %.

Jouni Honka-Aho

Kari Kurkioja

Piia Räty

TUOTTAVAN KANSAINVÄLISEN
TAVARAKAUPAN PERUSEDELLYTYKSET
– siirtohinnoittelun, arvonlisäverotuksen
ja tullien keskinäinen merkitys
Tiistaina 24. maaliskuuta 2015
Klo 9.00–14.00 n Technopolis Yliopistonrinne
Johdattelu päivän teemoihin
• Siirtohinnoittelussa yleisesti huomioitavaa
• Tavarakaupan pelisäännöt arvonlisäverotuksen näkökulmasta
• Tulliverotus siirtohinnoittelussa

n

Minkälainen toimintamalli kannattaa valita?
• Erilaiset myyntiketjut ja laskutusmallit
• Rajat ylittävä toiminta
• Paikallisyhtiö vai sivuliike määränpäämaassa?
• Siirtohinnoittelun, arvonlisäverotuksen ja tullin keskinäinen merkitys
• Arvonlisäverorekisteröityminen ulkomailla: etu vai haitta?
• Palveluveloitusten arviointi eri toimintamalleissa

n

ASIANTUNTIJOINA siirtohinnoittelun asiantuntija,
Director Jouni Honka-Aho, arvonlisäverotuksen asiantuntija
Senior Tax Manager Piia Räty ja tulliasiantuntija Senior Manager
Kari Kurkioja, Ernst & Young Oy.
JÄSENHINTA 320 euroa (+ alv), normaalihinta 640 euroa (+ alv).
Hinta sisältää koulutuksen, materiaalin ja ohjelmassa mainitun tarjoilun.
Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeisistä peruutuksista veloitamme hinnasta 50 %.
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uusitulla ohjelmistolla keväällä 2015!
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JARMO
ANNA-MARIA
K E S K I - O PA S
KOLHINEN
Insinööritoimisto AX-LVI Oy, Tampere

Torstaina 9.4.2015 TAMPERE, Tampere-talo
Klo 19.00. Ovet avataan klo 18.00. Liput toimituskuluineen alkaen 45 €.

THE

MANHATTANTRANSFER
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Pe 8.5.2015 TAMPERE, Tampere-talo
Klo 20.00. Liput toimituskuluineen alk. 59,50 €.

Vip-illallispaketit alkaen 119 € + Alv24% (147,56€)
VIP myynti ja tiedustelut: vip@menolippu.fi / Puh. 010 841 4185.

Kysy lisää mediamyynnistämme:
Saarsalo Oy, Timo Lepistö,
puh. 044 534 9878
timo.lepisto@
tampereenkauppakamarilehti.fi

Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu +17,05 snt/min. Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu +5,95 snt/min.

L I P U N M Y Y N T I : w w w. m e n o l i p p u . f i j a w w w. l i p p u . f i
w w w. m e n o l i p p u . f i
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AS OY HAAVISTON HALTIJA

Energiakatselmuksen piiriin
tulevat kaikki suuret yritykset
UUSI ENERGIATEHOKKUUSLAKI on otettu käyttöön
1.1.2015. Laki perustuu EU:n energiatehokkuusdirektiiviin
(2012/27/EU). Direktiivi itsessään on tulkinnanvarainen, minkä
vuoksi lainsäädäntö on myöhässä ja eri EU-maissa direktiiviä
tullaan tulkitsemaan eri tavoin. EU:n aikataulun mukaan direktiivin toimeenpanon tuli olla kaikilla jäsenmailla tehty 5.6.2014
mennessä. Vain kolme jäsenmaata suoriutui toimeenpanosta
määräajassa.

Suurten yritysten katselmustoiminta jakaantuu energiakatselmukseen ja kohdekatselmuksiin. Yrityksen energiakatselmus
on laaja analyysi ja se kohdistuu yritykseen kokonaisuudessaan. Siinä selvitetään koko yrityksen tai konsernin energiankulutusprofiili ja tunnistetaan energiansäästömahdollisuudet.
Kohdekatselmukset vastaavat nykyisiä energiakatselmuksia.
Kohdekatselmuskohteen tulee kattaa alue, joka vastaa vähintään kymmentä prosenttia yrityksen energiankäytöstä.

Energiakatselmustoiminta on Suomessa tähän saakka ollut
vapaaehtoista. Nyt suurten yritysten energiakatselmoinnista tuli voimaan laki, joka velvoittaa energiakatselmukseen neljän vuoden välein. Suurten yritysten energiakatselmusten vastuutahona toimii Energiavirasto. Pienten ja keskisuurten yritysten energiakatselmointi jää edelleen vapaaehtoiseksi ja niiden
katselmointi säilyy Motivalla. Näiden katselmusten tekemiseen saadaan yhä avustusta paikallisilta ELY-keskuksilta.

Suuri yritys voi välttää pakolliset energiakatselmukset, jos sillä on käytössä sertifioitu ISO 50001 energianhallintajärjestelmä tai sertifioidun ISO 14001 ympäristöhallintajärjestelmän ja
sertifioidun ETJ+ energiatehokkuusjärjestelmän yhdistelmä tai
viranomaisen kanssa allekirjoitettu vapaaehtoinen energiatehokkuussopimusjärjestelmä ja sertifioitu ETJ+.

YRITYS LUOKITELLAAN suureksi, jos sen palveluksessa on vähintään 250 henkilöä tai sen liikevaihto on 50 miljoonaa euroa
ja tase 43 miljoonaa euroa. Yritys voidaan luokitella suureksi
myös yrityksen omistussuhteiden kautta. Tämä tarkoittaa, että pakollisen energiakatselmuksen piiriin tulevat teollisuuden
lisäksi myös esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt ja ylipäätään
kaikki suuret yritykset, riippumatta toimialasta. Suuret yritykset
eivät saa enää tukea energiakatselmuksiin.

TOIMIVA I-TASOINEN RIVIKOTI!

JOS ISO-JÄRJESTELMÄÄ ei ole otettu käyttöön, tulee ensimmäinen suuren yrityksen energiakatselmus tehdä 5.12.2015
mennessä. Asialla on kiire, jotta katselmusta varten ehditään
kerätä tarvittavat tiedot, tehdä tarvittavat mittaukset lämmityskauden ja jäähdytyskauden aikana sekä saada katselmusraportti määräaikaan valmiiksi. Jos katselmusta ei ole tehty määräaikaan mennessä tai siinä on puutteita, energiavirasto voi
asettaa yritykselle uhkasakon. Uhkasakkoa asetettaessa asianosaiselle annetaan kohtuullinen määräaika, jonka aikana velvoitteet tulee hoitaa kuntoon, ennen sakon voimaantuloa.

Ennakkomarkkinoinnissa !

TAMPERE FILHARMONIAN MAALISKUU 2015

AS OY HAAVISTON HALTIJA

Samoojantie 5, 33480 YLÖJÄRVI
Haaviston Haltija on luonnon kainalossa lepäävä
yksitasoinen rivitalokoti, joka odottaa löytäjäänsä.
Kohteen lämmitysmuotona on edullinen maa-lämpö.
Haltija valmistuu suositulle Haaviston asuinalueelle
luonnonkauniin mäntymetsän siimekseen. Haltijan
kodit ovat esteettömiä ja tilankäytöltään
harkittuja kokonaisuuksia. Koti jatkuu myös pihalle
luonnon omaan olohuoneeseen. Kohteen arvioitu rakentamisen aloitus 5/2015.

K
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Huoneistotyypit ja hinnat alkaen:
As. tyyppi

m2

Myyntihinta €

2h+k+s+ap
3h+k+s+2ap
3h+k+s+akp
4h+k+s+akp

55,5
71,0
71,5
84,0

48 115
65 230
60 195
72 820

Energialuokka C* (2013)

Pitkäaik.
lainaosuus €
114 885
146 970
148 005
173 880

Velaton hinta €
163 000
212 200
208 200
246 700

Pe 6.3. klo 19 Tampere-talo Santtu-Matias Rouvali, kapellimestari
Sibelius: Balettikohtaus ja Tanssi-intermezzo | Tšaikovski: Sarja baletista Joutsenlampi |
Šostakovitš: Sinfonia nro 9
Pe 13.3. klo 19 Tampere-talo Daniel Cohen, kapellimestari, Jonathan McGovern, baritoni
Salonen: Helix | Mahler: Vaeltavan kisällin lauluja | Nielsen: Sinfonia nro 1
Su 15.3. klo 15 Tampere-talon Pieni sali | Faunien iltapäivä | Kamarimusiikkikonsertti
To 26.3. klo 14 Tampere-talo Iltapäivän sinfonia | Santtu-Matias Rouvali, kapellimestari
Berlioz: Fantastinen sinfonia

Asuntomyynti:
0400 628 560 tai
040 7676 106
liisa.puranen@peab.fi

peabasunnot.fi
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Peab Oy
Länsi- ja Keski-Suomi
Kauppakatu 4
33210 Tampere

Pe 27.3. klo 19 Tampere-talo Santtu-Matias Rouvali, kapellimestari, Annelien Van Wauwe, klarinetti
Respighi: Rooman pinjat | Copland: Klarinettikonsertto | Berlioz: Fantastinen sinfonia

www.tamperefilharmonia.fi
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Idman Vilén Grant Thornton Oy
KHT-yhteisö

Hatanpään valtatie 26, 33100 TAMPERE
P 0207 940 480 www.gtfinland.com

Kuuluuko tilitoimistosi
vahvojen ammattilaisten joukkoon?
Valitse osaava tilitoimisto!
Taloushallintoliiton hyväksymiä ja
valvomia tilitoimistoja Pirkanmaalla:
*merkityt ovat auktorisoituja tilitoimistoja

ACCOTILIT KY*
Hämeenkatu 5 A,
33100 Tampere
puh. 3125 1000, fax 3125 1055
Arto Korpi
arto@accotilit.fi
www.accotilit.fi
EK-TILIT OY*
Keskustie 29, PL 29
35300 Orivesi
puh. 0400 733 407
Helena Karppelin
helena.karppelin@ektilit.fi
www.ektilit.fi
VAMMALAN
TILITOIMISTO OY*
Puistokatu 14
38200 Sastamala
puh. 0400 733 407
Helena Karppelin, Erkki K.Mäkinen
helena.karppelin@ektilit.fi
www.ektilit.fi

GYLLING*
ACCOUNTING OY
Hämeenkatu 26 A,
33200 Tampere
puh. 271 0700
Max Gylling KTM
Niilo Järkäs KTM, KHT, KLT
www.gylling.fi
KIRJANPITOTOIMISTO
MATTILA KY
Myllystenpohjantie 2,
36200 Kangasala
puh. 010 2390 880
Terttu Mattila
info@kirjanpitomattila.com
www.kirjanpitomattila.com
KYMPPIKIRJANPITO OY*
Hatanpään valtatie 34 E,
33900 Tampere
puh. 3122 3100,
fax 3122 3150
Kalevi Lillia, Riitta Mäkelä KLT
kalevi.lillia@kymppikirjanpito.fi
Ylöjärven toimisto
puh. 3122 3187, fax 3122 3188
Anri Sainio

PIRKANMAAN
FINANSSI OY*
Partola-Keskus, 33950 Pirkkala
puh. (03) 359 1005,
fax (03) 359 1008
Hannu Juhola
finanssi@pirkanmaanfinanssi.fi
www.pirkanmaanfinanssi.fi

TAMPEREEN TILI
JA KONSULTOINTI OY*
Käpytie 6 A, 33180 Tampere
puh. 010 666 3340,
fax 253 1468
Tuire Sammalisto
www.tampereentilijakonsultointi.fi

PIRKANMAAN
KIRJANPITOTOIMISTO OY*
Satakunnankatu 14 A,
33100 Tampere
puh. 31 222 400,
fax 31 222 444
Markku Ala-Mettälä
www.pirkanmaankirjanpitotoimisto.fi

TILIMANAGER OY*
Takojankatu 1 c B11,
33540 Tampere
puh. 3141 4000, fax 3141 4040
Merja Lehto
merja.lehto@tilimanager.fi
www.tilimanager.fi

TAMMERKOSKEN
TILIPALVELU OY*
Sorinkatu 3 B 2 krs.,33100 Tampere
puh. 0400 139 463, 040 535 7687
fax 261 7059 Tuija Lankinen
tammerkosken@tilipalvelu.com
www.tilipalvelu.com

TILKON OY*
Suvantokatu 7–9, 2. krs
33100 Tampere
puh. 010 320 9020,
fax 03 213 7102
Ilse Alander
www.tilkon.fi

TAMPEREEN
KIRJANPITOTOIMISTO OY*
Häkiläpolku 3 A,
33100 Tampere
puh. 254 2200,
fax 254 2255
Kangasala puh. 377 4433
Heikki Punkka
www.tampereenkirjanpitotoimisto.fi

ww w.t al o u s h al l into l iitto .f i

Pirkanmaan talouselämän internet-osoitteisto
Kuuluuko tilitoimistosi vahvojen ammattilaisten
joukkoon? Valitse osaava tilitoimisto!

Kirjanpitotoimistojen Liitto on nyt
Taloushallintoliitto.

Kuul
jouk

www.effet.fi

www.handelsbanken.fi

www.mamys.fi

www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

www.deere.fi

www.nordea.fi

Taloushallintoliiton hyväksymiä ja valvomia tilitoimistoja Pirkanmaalla:
*merkityt ovat auktorisoituja tilitoimistoja

www.santaniemi.fi

www.santen.fi

Tapahtumat
& kokoukset

Painotalo

www.elisa.fi

www.glaston.net
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www.ansiomerkit.fi

Kirjanpitotoimistojen Liitto on nyt
Taloushallintoliitto.

Talous
*merki

www.punamusta.com

www.tesc.fi

www.tampereenkauppakamarilehti.fi
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Ilo palvella, henkilökohtaisesti!
Kanssamme hoidat sujuvasti kaikki perheesi pankki- ja vakuutusasiat
Tiesitkö, että OP Tampereesta saat oman yhteyshenkilön myös henkilökohtaisten
finanssiasioiden hoitoon? Nimetyn yhteyshenkilön saat, kun yrityksesi tai edustamasi
järjestön asiointi on vastuutettu OP Tampereen Yritys- ja yhteisöpalveluihin. Yritysjohdon
henkilökohtaista palvelua tarjoamme omistajayrittäjille ja yritysjohtajille perheineen.
Kanssamme neuvottelet myös verkossa, vaikka kotisohvalta tai työpaikalta käsin.

Kuinka voimme sinua palvella?

Kauttamme järjestyvät
•
•
•
•
•
•
•
•

päivittäiset raha-asiat maksuliikkeestä kortteihin
luotot eri tarpeisiin
säästämisen ja sijoittamisen palvelut
vakuutukset perheesi ja omaisuutesi turvaksi
lakipalvelut perhettä, verotusta ja kiinteistökauppoja
koskevissa tilanteissa
maa- ja metsätalouspalvelut
Pirkan OPKK:n tarjoamat välityspalvelut
Palkansaajajärjestöjen ja -yhdistysten palvelut

Lisäksi voit saada yksilöllistä varallisuudenhoitoa OP-Privatessa.

Palkansaajayhteistyö
Yhteyspäällikkö
Mervi Kallio
Puh. 010 254 6161
mervi.kallio@op.fi

Asiakkuuspäällikkö
Mia Hakaniemi
Puh. 010 254 6315
mia.hakaniemi@op.fi

90 vuotta tulevaisuudessa

Asiakkuuspäällikkö
Annukka Helminen
Puh. 010 254 6480
annukka.helminen@op.fi

OP Tampere

