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ARVOT

Osaaminen
Luotettavuus 

Yhdessä onnistuminen



VISIO

Pohjanmaan kauppakamari on 
alueensa merkittävin ja 

luotettavin elinkeinoelämän 
vaikuttaja ja verkosto.



MISSIO

Pohjanmaan kauppakamarin 
missiona on kilpailukykyinen, 

kansainvälinen, huippuosaava ja 
vetovoimainen viennin kärkialue. 



Strategian 2023-2025 painotukset

1. Tuloksellinen alueellinen vaikuttaja

2. Houkuttava ja kouluttava yhteisö

3. Vastuullinen verkosto ja työnantaja

Strategian läpileikkaavina teemoina vastuullisuus ja 
kestävä kehitys sekä seudullisen ja pohjoismaisen 
yhteistyön edistäminen.



1. Tuloksellinen alueellinen vaikuttaja

Pohjanmaan kauppakamari on vaikuttamistyössä näkemyksiään loogisesti argumentoiva 
ja tarjoaa kokonaisvaltaisen näkökulman alueen etuun. Kauppakamari huolehtii 
vaikuttamistyössään osaltaan siitä, että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ajetaan 
yhteisiä hankkeita samansisältöisillä tavoitteilla ja argumenteilla riittävän koordinoidusti. 

Kauppakamarialue on
• Kansainvälisten osaajien mallialue
• Logistinen portti länteen
• Vetovoimainen seutu investoinneille

Näiden toteutumiseksi Pohjanmaan kauppakamari
• laatii ja toteuttaa vaikuttamissuunnitelmat 1) liikenteeseen ja logistiikkaan, 2) 

osaavaan työvoimaan sekä 3) vetovoimaan ja investointeihin liittyen.
• vahvistaa edunvalvontaa ja vaikuttamista kansallisella ja EU-tasolla.
• on tunnettu uusista avauksista ja proaktiivisesta viestinnästä ja sen näkemyksillä ja 

lausunnoilla on merkittävä painoarvo
• näkyy ja kuuluu medioissa.
• täydentää tehokkaasti osaamistaan Keskuskauppakamarin ja EK:n asiantuntijoilla ja 

verkostoilla.



Kansainvälisten osaajien mallialue

Kauppakamari vaikuttaa siihen, että alueella on saatavissa osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin ja että 
opetus ja tutkimus palvelevat ennakoivasti alueen elinkeinoelämän tarpeita. Kauppakamari pyrkii 
vaikuttamaan siihen, että yrityksissä osataan ottaa kansainväliset osaajat voimavaraksi ja koko alue on 
vuonna 2025 kansainvälisten osaajien mallialue.

Kauppakamarialue 
• saa muuttovoittoa, josta merkittävä osa muodostuu kansainvälisistä osaajista.
• osaa ja onnistuu työllistämään osaajat ja integroimaan heidät osaksi seutua.
• tarjoaa laadukasta monikielistä ja monialaista koulutusta elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.
• tarjoaa merkityksellistä työtä eri koulutusalojen valmistuneille opiskelijoille.
• on tunnettu Suomen korkeimmasta työllisyysasteesta ja alhaisimmasta työttömyydestä.

Näiden toteutumiseksi Pohjanmaan kauppakamari
• laatii vuotuisen vaikuttamissuunnitelman osaavaan työvoimaan ja toteuttaa sitä arjessa.
• on keskeinen kumppani osaamisen kehittämisessä ja osaavan työvoiman tarpeiden välittämisessä. 
• tuo elinkeinoelämän näkökulman koulutusjärjestelmän kehittämiseen. 
• vaikuttaa maahanmuuton esteiden purkamiseen ja rohkaisee kansainvälisten osaajien hyödyntämiseen.
• kannustaa yrityksiä oppilaitos- ja korkeakouluyhteistyöhön ja innovointiin, ja tarjoaa tälle kanavia ja 

alustoja.
• tukee rahastojensa kautta apurahoin opiskelijoita, tiedettä ja tutkimusta sekä yrityksille tärkeitä hankkeita 

ja projektien käynnistämistä. 



Logistinen portti länteen

Alueen saavutettavuus, luotettavat, vähäpäästöiset ja turvalliset yhteydet maailmalle sekä 
logistiikkakustannukset ovat merkittäviä kilpailutekijöitä. Maanteiden, meriliikenteen sekä rautatie- ja 
lentoliikenteen vuorojen ja aikataulujen on vastattava yritysten tavara- ja henkilökuljetusten moninaisiin 
tarpeisiin. Suomen muuttunut geopoliittinen asema nostaa läntiset yhteydet nyt uuteen merkitykseen. 

Kauppakamarialue
• on siirtänyt ja vahvistanut koko Suomen logistista painopistettä ja tavaravirtoja lännen suuntaan.
• on kilpailukykyisesti saavutettava tie-, raide-, lento- ja meriteitse.
• on käynnistänyt ja edistää logistiikan tulevaisuusinvestointeja (mm. Pohjanlahden kiinteä yhteys, 

sähköinen lentoliikenne, pääradan parantaminen ja Suomi-rata, rantarata, satamien kehittäminen).
• on edelläkävijä liikenteen uusissa teknologioissa ja käyttövoimissa.

Näiden toteutumiseksi Pohjanmaan kauppakamari
• laatii vuotuisen vaikuttamissuunnitelman liikenteeseen ja logistiikkaan ja toteuttaa sitä arjessa.
• huolehtii siitä, että seudun yritysten liikenteeseen liittyvät tarpeet ymmärretään päätöksenteossa eri 

tasoilla.
• on aktiivisesti mukana alueen hankkeiden edistämisessä ja rahoituksen varmistamisessa.



Vetovoimainen seutu investoinneille

Kauppakamari vaikuttaa alueensa kehittämiseen niin, että se on vetovoimainen ja houkutteleva 
sijaintipaikka. Alueellisen toimintaympäristön tulee olla vakaa ja ennustettava ja lupakäytäntöjen sujuvia 
eivätkä ylipitkät valitusprosessit saa viedä investointeja muualle. Kauppakamari osallistuu alueen 
imagotyöhön viestimällä aktiivisesti monipuolisesta, menestyvästä ja kansainvälisestä elinkeinoelämästä ja 
yritysekosysteemistä.

Kauppakamarialue
• on keskeinen osa Pohjanlahden ja Perämeren globaalisti tärkeää pohjoismaista osaamis-, teollisuus- ja 

energiakeskittymää.
• on houkutteleva uusien investointien etabloitumiselle.
• on kansainvälisesti tunnettu vahvoista klustereistaan (esim. energia, kemia, elintarvike, vene, kuljetus) 
• tunnetaan uskottavana Nordic Battery Belt -akkuarvoketjutoimijana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.
• on tunnettu uusien energia- ja teknologiainvestointien (esim. vety, kaasu, kaapelit) edelläkävijänä 

Suomessa. 
• tavoittelee kaikessa jatkuvasti hiilineutraaliutta ja –negatiivisuutta.
• osaa hyödyntää uusien verkostojen tarjoamat liiketoiminnalliset mahdollisuudet (mm. Nato).

Näiden toteutumiseksi Pohjanmaan kauppakamari
• laatii vuotuisen vaikuttamissuunnitelman vetovoimaan ja investointeihin ja toteuttaa sitä arjessa.
• osallistuu uusien kotimaisten ja kansainvälisten investointien houkuttelemiseen seudulle. 
• toimii välittäjänä ja aktiivisena keskustelijana julkisten tahojen ja yritysten välillä seudun TKI-menojen 

kasvattamiseksi.
• tuottaa tietoa ja analysoi seudun taloudellista kehitystä. 
• vaikuttaa aktiivisesti luvituksen sujuvoittamiseen, sääntelyyn ja verotukseen. 
• haastaa seutua luomaan uudenlaisia ratkaisuja maankäytön, logistiikan ja asumisen tulevaisuuden 

tarpeisiin vastaamiseksi. 



2. Houkuttava ja kouluttava yhteisö

Kauppakamariverkostossa toimiminen on mahdollista kaikkialta 
kauppakamarialueelta. Jäsenistön äänen kuuluminen varmistetaan monin tavoin, ja 
keskeistä on säännöllinen ja aktiivinen vuoropuhelu jäsenistön kanssa. Tämä myös 
vahvistaa jäsentyytyväisyyttä ja -pysyvyyttä. Kauppakamarilla on tärkeä rooli yritysten 
osaamisen vahvistajana.

Kauppakamariyhteisö
• on alueen vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö.
• on tunnettu Suomen kattavimmasta jäsenpeitosta.
• on monimuotoinen eri sektoreiden, toimialojen ja eri kokoisten yritysten kohtaamis-

ja yhteistyöfoorumi.
• on sidosryhmien suunnasta haluttu yhteistyökumppani.

Näiden toteutumiseksi Pohjanmaan kauppakamari
• on jatkuvassa kontaktissa koko henkilöstönsä voimin jäsenistöön ja jäsenhankinta on 

otettu omiin käsiin.
• on kumppani yritysten osaamisen ja hallitustyöskentelyn kehittämisessä.
• on hedelmällinen alusta verkostoitumiselle.
• on luotettava vientiviranomainen.
• viestii aktiivisesti jäsenyrityksille palveluista, yritystoiminnan muutoksista ja muista 

elinkeinoelämään ja yrityksiin liittyvistä ajankohtaisasioista. 



3. Vastuullinen verkosto ja työnantaja 

Pohjanmaan kauppakamari on hyvän hallintotavan edistäjä ja malliesimerkki, joka 
toimii kaikessa kuten opettaa: sen toiminta on läpinäkyvää, rehellistä ja avointa. Työ ja 
toiminta kauppakamarissa on merkityksellistä, ja siinä pääsee vaikuttamaan laajasti 
alueen ja yritysten menestykseen.

Kauppakamarin
• valiokuntatyön kautta tarjotaan konkreettisia vaikuttamisen mahdollisuuksia.
• valiokunnissa on vaihtuvuutta ja niihin on pyrkyä. 
• hallitustyöskentely mielekästä ja inspiroivaa ja sitä priorisoidaan. 
• johto ja henkilökunta on uudistuva ja tuo uusia ajatuksia. 

Näiden toteutumiseksi Pohjanmaan kauppakamari
• Kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa yhä vahvemmaksi ja osaavammaksi 

asiantuntijaorganisaatioksi.
• pyrkii kaikessa avoimeen keskusteluun ja tarjoamaan aidon vaikuttamisen 

mahdollisuuden.  
• osallistaa valiokunnat strategian toteuttamiseen ja seuraa sitä vuotuisilla kyselyillä. 
• kannustaa henkilökuntaa oman osaamisen kehittämiseen, ja koulutukseen voi 

käyttää työaikaa tietyn määrän vuosittain. 


