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VISIO
Etelä-Savon kauppakamari on vahva vaikuttaja, haluttu kumppani, 

verkostojen rakentaja ja liikkeelle paneva voima

TÄHÄN 
PYRIMME

TÄTÄ 
TEEMME

OHJAAVAT 
PERIAATTEET

ARVOT: Luotettavuus, asiantuntevuus, tavoitettavuus

MISSIO
Elinvoimainen Etelä-Savo

Yrityksille hyvä Etelä-Savo on kaikille hyvä Etelä-Savo

Lisäarvoa jäsenyydestä

Menestyvät jäsenet

Vaikuttaminen ja verkostot
Toimimme vahvasti verkostoissa, 
yhteistyöalustana, sillanrakentajana ja 
yhteiskunnallisen keskustelun avaajana.
Tuomme alueen elinkeinoelämän 
näkemykset päätöksentekoon kaikilla 
tasoilla.

Vaikuttamistyössä 
painopisteinämme ovat:
- Työvoiman saatavuus ja osaaminen
- Liikenne, maankäyttö, kaavoitus ja 

infrastruktuuri
- Digitalisaatio ja tietoverkot
- Vienti ja kansainvälistyminen
- Yhteiskunta- ja ympäristövastuu
- Seuraava yrittäjä- ja johtajasukupolvi
- Elinkeinoelämämyönteinen 

päätöksenteko

• Jäsenkysely tavoite kaikilla osa-
alueilla 4/5 

• Toimenpiteiden määrä valituilla 
painopistealueilla

• Mediahuomio ja viestinnän 
tavoittavuus

• Jäsenmäärän ja jäsenyritysten 
työntekijämäärän suhteellinen kehitys

• Yritystapaamisten määrä
• Koulutuksista ja tilaisuuksista saatu 

palaute, tavoite 4/5
• Aktiivisuus osastojen ja valiokuntien 

kokouksissa
• Luottamushenkilöiden sitoutuminen
• Osastojen ja valiokuntien aktiivisuus. 

• Vähintään yksi vaikuttavampi 
tilaisuus vuodessa

• Vaikuttamissuunnitelman laadinta 
ja sen toteutuminen 

• Osastojen jäsenhankinta
• Osallistumisaktiivisuus 

Kauppakamaritoimintaan 
(henkilöiden määrä)

• Maakunnan kehitys lukuina (vaikea 
arvioida mikä on Kauppakamarin 
osuus)

NÄILLÄ MITTAAMME

Koulutus, tuki ja palvelut
Tuotamme ja tarjoamme jäsenillemme 
kattavimman kansainvälisen verkoston, 
ajanmukaiset palvelut sekä kiinnostavat 
jäsenedut ja tuotteet

Palveluidemme painopisteinä 
ovat:
- Ajanmukainen ja tunnettu koulutusten 

perustarjonta
- Yritysten tarpeista lähtevä koulutus
- Ansiomerkit ja vientiasiakirjat
- Tunnetut jäsenedut ja muu 

palvelutarjonta
- Neuvonta verkostoja hyödyntäen
- Tutkittua tietoa alueen elinkeinoelämästä
- Vahva kansainvälinen 

kauppakamariverkosto

Strategia



Kauppakamariryhmän verkosto
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Keskuskauppakamari

Kauppakamarit 19 kpl

Eurochambers

EU

Kansainvälinen kauppakamari

Maakuntien Suomi

Suomen valtio
Eduskunta / hallitus 

Kv.päättäjät
WTO, G20, YK

Kehittyneet ja 
Kasvumarkkinat

Finncham Network

(60 maata)

17 kahdenvälistä kauppayhdistystä 

& Afrikka-verkosto

Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys, 
Suomalais-Ruotsalainen kauppakamari, 
Saksalais-Suomalainen Kauppakamari



Kauppakamariryhmän yhteiset painopisteet ja 
tavoitteet 2023

Kauppakamareiden tavoitteena on vapaa, vauras, avoin ja kilpailukykyinen 
Suomi, joka on paras aivan jokaiselle. Sellainen Suomi on paras 
toimintaympäristö myös elinkeinoelämälle ja yrityksille.

Yhteiset tavoitteet 2023:

1. Eduskuntavaalivaikuttaminen
• Yhteiset ek-vaalitavoitteet: Tulevaisuuden ratkaisut

• Yhteinen viestintäsuunnitelma

• Uusien kansanedustajien kontaktointi

2. Näkyvin järjestö
• Kauppakamarien yhteiset mediaosumat kasvuun

• Mediasuhteiden luominen ja ylläpito

3. Yritysten kansainvälistymisen vauhdittaminen
• Pk-yritysten kansainvälistymisen ja kasvun tukeminen

• Kauppakamarien ja kansainvälisten verkostojen yhteistyön vahvistaminen
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Etelä-Savon kauppakamarin 
painopisteet 2023
❖ Järjestöllinen toiminta

• Toimielinten työskentelyn toimintamallien tehostaminen, vuosisuunnittelu

• Yrittäjägaala Mikkeli 21.1.2023

• Luottamushenkilöpäivä  3.2.2023 

• Jäsenhankinnan jatkaminen Connection housen kanssa yhteistyössä, 

• Sujuva yhteistyö muiden elinkeinoelämän järjestöjen kanssa tiivistetään yhteistyötä myös osastoilla

• Itä-Suomen kauppakamarien yhteistyön edunvalvonnassa säännölliset tapaamiset

• Yritysvierailut tapaamisten työkaluna

❖ Jäsenpalvelut ja koulutukset

• HHJ kurssi  ja mahdollisesti HHJ PJ kurssi 

• Tulvaisuuden johtajat verkostoitumisohjelma

• Vastuullisuusohjelman käynnistäminen

• Sähköiset ja yhteistyössä toteutettavat koulutukset

• Uusien jäsenetujen kartoitus 

• Viestintä tukee jäsenpalveluiden tunnettavauutta 

• Jäsenkahvit 6 kpl, uusien jäsenten lounaat ja yhteinen pikkujoulu lokakuussa

• Valiokuntien ja osastojen järjestämät tilaisuudet

• Hallituksen töihin hankkeen toimenpiteet hallitustyön kehittämiseksi
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Etelä-Savon kauppakamarin 
painopisteet 2023
❖ Edunvalvonta ja vaikuttaminen - painopisteet

Työvoiman saatavuus ja osaaminen

• Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa

• Yritysten tarpeiden viestiminen oppilaitoksille

• Alueen koulutuksen keittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta

• Monipaikkaisuuden edistäminen työvoiman saatavuuden tukena

• Garage 2.0 vakiinnuttaminen osaksi pysyvää startup tarjontaa  

• Oppilaitosyhteistyöopas jakelu ja tunnetuksi tekeminen

• Maakunnallisen kasvurahaston hyödyntäminen alueen kasvun tukena

Liikenne, maankäyttö, kaavoitus ja infrastruktuuri

• Sujuvat liikenneyhteydet ja aikataulut

• VT 5 kehittäminen yhdessä Viitostie ry:n kanssa

• VT14, VT23, VT13 edunvalvonta

• Liikenteen investointiohjelman toimeenpanon seuranta ja vaikuttaminen ja seuraavan investointiohjelman valmistelu

• Nopean Itäradan vaikuttamistyö

• Elinkeinoelämän ja matkailun tarvitsema alempi tieverkko

• Elinkeinoelämämyönteinen kaavoitus ja tonttipolitiikka yhteistoiminnassa kuntien kanssa

• Vesiväylät ja Saimaan kanava muuttuneessa toimintaympäristössä
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Etelä-Savon kauppakamarin 
painopisteet 2023

Digitalisaatio ja tietoverkot

• ICT- ja Softa-alan koulutus ja työvoiman saatavuus

• Tietoliikenneverkkojen kattavuuden edistäminen osana monipaikkaisuuden lisääntymistä

• Etätyö ja työn kulttuurin muutos

Vienti ja kansainvälistyminen

• Vientiosaamisen tukeminen ja kehittäminen, Kasvukilta yhtenä työkaluna yhteistyössä XAMK:n kanssa.

• Kansainvälistymisen kynnysten vähentäminen ja vientipotentiaalin selvittäminen yrityksissä.

• Team Finland / KV verkoston toiminnan tiivistäminen ja kehittäminen.

• Kauppakamarin ja kumppaneiden kansainvälistymis- ja rahoituspalveluiden esiintuominen, Keskuskauppakamarin 
vientijohtajat verkosto

• KV opiskelijoiden integroiminen alueen elinkeinoelämän kanssa

• Maahanmuuttajat työvoimana

Yhteiskunta- ja ympäristövastuu

• Yhteiskunta- ja ympäristövastuun merkityksen korostaminen kilpailukykytekijänä 

• Vastuullisuusosaamisen parantaminen koulutusohjelman avulla

• Yritysten ymmärrys uudesta sääntelystä (vihreä siirtymä, whistle blowing ym)
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Etelä-Savon kauppakamarin 
painopisteet 2023

Seuraava yrittäjä- ja johtajasukupolvi

• Sujuvat sukupolvenvaihdokset

• Tulevaisuuden johtajien verkostoitumisen edistäminen alueella

• Verkostoitumisen ohjelma tukemaan juurtumista alueelle

Elinkeinoelämämyönteinen päätöksenteko

• Yhteydenpito kansanedustajiin, yhteinen käsitys tilannekuvasta

• Alueen yritysten tilanteen ja tarpeiden viestiminen ja vaikuttaminen valtion, maakunnan ja kuntien päätöksentekoon

• Osastojen paikallisen vaikuttamisen suunnitelmat pohjana

• Eduskuntavaalit: Yhteiset ja alueelliset teemat, vaikuttaminen ehdokkaisiin

• Uusien kansanedustajien tapaamiset ja vaikuttamisen toimintamallit

• Hyvän yhteistyön ja vaikuttavuuden rakentaminen hyvinvointialueen kanssa

• Kuntien elinvoiman tulevaisuuden rakentaminen yhteistyössä kuntien kanssa

❖ Osastojen-/ valiokuntien ja työryhmien toiminta
• Osastojen kannanotot ja osallistuminen kuntien päätöksentekoon ja yhteistyöhön

• Vaikuttamissuunnitelmat linjaavat toimintaa

• Koronan jälkeinen tekeminen? Tapahtumat/Tilaisuudet mukaan ohjelmaan
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Organisaatio
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Etelä-Savon maakunta
JÄSENET

Yritykset
Yhteisöt

Kaupunki- ja kuntajäsenet

Henkilöt

Kauppakamarin yleiset kokoukset Tilintarkastajat

Hallitus
Työvaliokunta
Kehitysryhmä

Valiokunnat
Kaupan- ja palvelualan-

Osaamis-
Liikenne- ja viestintä-
Teollisuusvaliokunta

Osastot
Mikkeli 

Pieksämäki 
Savonlinna 

Hilja ja Alpo 
Savolaisen rahasto

K a u p p a k a m a r i n  t o i m i s t o

Kv-ryhmä/ TeamFinland

Team Future

JC - kilta
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