
STRATEGI 2023-2025



VÄRDERINGAR

Kompetens
Pålitlighet

Gemensam framgång



VISION

Österbottens handelskammare
är den viktigaste och pålitligaste

nätverkaren och påverkaren
inom näringslivet i regionen.



MISSION

Österbottens handelskammares
mission är en konkurrenskraftig, 

internationell, högkvalificerad och 
attraktiv exportregion.



Tyngdpunkter i strategin 2023-2025

1. En inflytelserik, regional påverkare

2. Ett attraktivt och kompetensutvecklande
nätverk

3. Ett nätverk och en arbetsgivare som känner
ansvar

Strategins övergripande teman är ansvarstagande
och hållbarhet samt främjande av regionalt och 
nordiskt samarbete.



1. En inflytelserik, regional påverkare

Österbottens handelskammare är logisk i sina argument och erbjuder en helhetssyn för 
att främja regionen. I sitt påverkansarbete ser handelskammaren till att gemensamma 
projekt med andra aktörer drivs med enhetliga mål och argument och på ett 
tillräckligt koordinerat sätt. 

Handelskammarområdet är
• Ett modellområde för internationell arbetskraft
• En port för logistiken västerut
• En attraktiv region för investeringar

För att geomföra detta vidtar Österbottens handelskammare följande åtgärder
• utarbetar och genomför planer för påverkansarbetet gällande 1) trafik och logistik, 

2) kunnig arbetskraft samt 3) attraktionskraften och investeringar.
• stärker intressebevakningen och påverkansarbetet på nationell och EU-nivå.
• är känd för nya initiativ och proaktiva kommunikation, och kammarens åsikter och

utlåtanden har stor betydelse.
• syns och hörs i medier.
• kompletterar effektivt sin kompetens med den sakkunskap och de nätverk som 

Centralhandelskammaren och Finlands Näringsliv har.



Ett modellområde för internationell 
arbetskraft
Handelskammaren arbetar för att regionen har tillgång till kunnig arbetskraft som uppfyller företagens 
behov och att utbildning och forskning proaktivt tillgodoser behoven hos regionens näringsliv. 
Handelskammaren vill bidra till att företagen kan använda sig av internationell arbetskraft och till att göra 
hela regionen till en modellregion för internationell arbetskraft år 2025.

Handelskammarområdet
• är ett område med flyttningsvinst där en stor andel består av internationell arbetskraft.
• kan och lyckas sysselsätta den kunniga arbetskraften och integrera dem i samhället.
• tillhandahåller flerspråkig utbildning av hög kvalitet inom många områden för att tillgodose 

näringslivets och samhällets behov.
• erbjuder meningsfullt arbete för utexaminerade inom olika utbildningsområden.
• är känt för att ha den högsta sysselsättningsgraden och den lägsta arbetslösheten i Finland.

För att genomföra detta vidtar Österbottens handelskammare följande åtgärder
• utarbetar en årlig påverkansplan för kunnig arbetskraft och genomför den i det dagliga arbetet.
• är en viktig partner när det gäller att utveckla kompetens och informera om behoven av kunnig 

arbetskraft.
• tar med sig företagens perspektiv i utvecklingen av utbildningssystemet.
• bidrar till att undanröja hindren för invandring och uppmuntra sysselsättningen av internationell 

arbetskraft.
• uppmuntrar företagen till samarbete med läroinrättningar och universitet och till innovationer, samt

erbjuder kanaler och plattformar för detta.
• stöder via sina fonder studerande, vetenskap och forskning samt projekt som är viktiga för företagen. 



En port för logistiken västerut

Regionens tillgänglighet, tillförlitliga, utsläppssnåla och säkra förbindelser ut i världen samt 
logistikkostnader är viktiga konkurrensfaktorer. Landsvägarna, sjöfarten samt turtätheten och tidtabellerna 
för båt- och flygtrafiken bör motsvara företagens olika behov av gods- och persontransporter. Finlands 
förändrade geopolitiska läge ger nu västliga förbindelser en ny betydelse. 

Handelskammareområdet
• har flyttat och förstärkt tyngdpunkten för logistiken och varuflödet i hela Finland  till väst.
• är konkurrenskraftigt tillgängligt via väg, järnväg, flyg och sjöfart.
• har inlett och främjar framtida investeringar i logistik (b.la. en fast förbindelse över Bottniska viken, 

elektrifierad flygtrafik, förbättring av huvudbanan, Finlandsbanan, kustbanan, utvecklingen av 
hamnarna).

• ligger i framkant när det gäller ny transportteknologi och drivkraft.

För att genomföra detta vidtar Österbottens handelskammare följande åtgärder
• utarbetar en årlig påverkansplan för trafiken och logistiken och genomför den i det dagliga arbetet. 
• ser till att beslutsfattare på olika nivåer förstår transportbehoven hos företagen i regionen.
• deltar aktivt i arbetet med att främja projekt i regionen och säkra finansiering.



En attraktiv region för investeringar

Handelskammaren bidrar till utvecklingen av sin region för att göra den till en attraktiv och lockande ort. 
Den lokala verksamhetsmiljön måste vara stabil och förutsägbar, tillståndsförfaranden ska vara smidiga, 
och långa besvärsprocesser får inte leda bort investeringar. Handelskammaren arbetar för regionens 
image genom att aktivt kommunicera om ett mångsidigt, framgångsrikt och internationellt näringsliv och 
företagsekosystem.

Handelskammarområdet
• är en viktig del av den globalt viktiga nordiska kompetens-, industri- och energiklustret i Bottniska viken 

och Bottenviken.
• är attraktivt för nya investeringar.
• är internationellt känt för sina starka kluster (t.ex. energi, kemi, livsmedel, båt och påbyggnad) 
• är känt som en trovärdig aktör i värdekedjan Nordic Battery Belt både nationellt och internationellt.
• är känt som en föregångare när det gäller investeringar i ny energi och teknologi (t.ex. väte, gas, 

kablar) i Finland. 
• strävar ständigt efter att vara koldioxidneutralt och koldioxidnegativt i allt som görs.
• kan utnyttja de affärsmöjligheter som nya nätverk erbjuder (bl.a. Nato).

För att genomföra detta vidtar Österbottens handelskammare följande åtgärder
• utarbetar en årlig påverkansplan för attraktionskraften och investeringarna och genomför den i det 

dagliga arbetet.
• bidrar till att locka nya inhemska och internationella investeringar till regionen. 
• fungerar som förmedlare och aktiv samtalspartner mellan offentliga myndigheter och företag för att 

öka de regionala investeringarna i forskning, utveckling och innovation.
• producerar information och analyserar regionens ekonomiska utveckling.
• arbetar aktivt för smidigare tillståndsprocesser, regelverk och beskattning.
• utmanar regionen att skapa nya lösningar för att tillgodose de framtida behoven av 

markanvändning, logistik och bostäder. 



2. Ett attraktivt och
kompetensutvecklande nätverk
Det är möjligt att vara verksam i handelskammarens nätverk från hela 
handelskammarområdet. Det finns många sätt att se till att medlemmarnas röst hörs, och en 
regelbunden och aktiv dialog med medlemmarna är central. Detta leder också till nöjdare 
medlemmar som vill fortsätta sitt medlemskap. Handelskammaren har en viktig uppgift när 
det gäller att stärka företagens kompetens.

Handelskammarorganisationen
• är den mest inflytelserika näringslivsorganisationen i regionen.
• är känd för att ha den mest omfattande medlemstätheten i Finland.
• är ett mångsidigt forum för möten och samarbete mellan olika sektorer, branscher och 

företag av olika storlek.
• är en uppskattad samarbetspartner för intressegrupper.

För att genomföra detta vidtar Österbottens handelskammare följande åtgärder
• hela personalen är involverad i kontakten med medlemmarna och medlemsvärvningen 

sköts av den egna personalen.
• är en partner i utvecklingen av kompetens och styrelsearbete.
• är en givande plattform för nätverkande.
• är en pålitlig exportmyndighet.
• informerar aktivt medlemsföretagen om tjänster, ändringar i företagsverksamheten och

andra aktuella saker som berör näringslivet och företagen.



3. Ett nätverk och en arbetsgivare som 
känner ansvar

Österbottens handelskammare främjar god förvaltning och är en förebild som i sitt 
agerande lever som den lär: verksamheten är transparent, ärlig och öppen. Att 
arbeta och vara verksam i handelskammaren är meningsfullt och ger möjlighet att 
på bred front påverka regionens och företagens framgång.

Handelskammarens
• utskottsarbete ger möjlighet att kunna påverka på ett konkret sätt. 
• utskott är populära och medlemmarna byts ut regelbundet. 
• styrelsearbete är meningsfullt och inspirerande och det prioriteras. 
• ledning och personal utvecklas och kommer med nya idéer.

För att genomföra detta vidtar Österbottens handelskammare följande åtgärder
• utvecklar kontinuerligt sin egen verksamhet för att bli en allt starkare och mer 

kompetent expertorganisation.
• strävar efter en öppen debatt i all sin verksamhet och ger verkliga möjligheter att 

påverka. 
• involverar sina utskott i genomförandet av strategin och följer upp den genom 

årliga förfrågningar. 
• uppmuntrar personalen att utveckla sin egen kompetens, och en viss tid kan 

användas för utbildning varje år.


