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LAPIN KAUPPAKAMARIN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 

Lapin kauppakamari edustaa koko Lapin elinkeinoelämää. Toiminnan keskiössä on 
yritystoiminnan, yrittäjyyden, talouden vapauden, tasapuolisen kilpailun ja kansainvälisen 
kaupan edistäminen. Vuosittaisen toiminnan suunnittelua ohjaa Lapin kauppakamarin 
strategia 2015-2020 sekä koko kauppakamariryhmän yhteiset strategiset linjaukset. 

Suomi ei vuoden 2015 aikanakaan noussut taantumasta. Kasvuennusteet vuodelle 2016 
ovat edelleen vaatimattomia ja viennin kääntyminen nousuun näyttää epätodennäköiseltä 
Suomen kilpailukyvyn edelleen heikentyessä. Kulutuksen ja investointien kasvunäkymät 
ovat vaisut, työttömyysluvut ja geopoliittiset riskit ovat kasvussa. Öljyn hinnan lasku on 
toisaalta ollut etu Suomen elinkeinoelämälle, mutta toisaalta sen vaikutukset Venäjän 
kauppaan ovat negatiivisia. Maailmantalouden nousunäkymiä ovat tulleet hidastamaan 
kansainväliset kriisit, kuten Syyria, Isis ja pakolaiskysymys. Eduskuntavaalien jälkeinen 
hallitusohjelma herätti positiivisia odotuksia talouden nousuun kääntymisestä. Puolen 
vuoden toiminnan jälkeen hallituksen suunnittelemat rakenteelliset uudistukset ovat 
edelleen tekemättä. Yhteiskuntasopimusneuvottelujen epäonnistuttua poliittinen tilanne on 
loppuvuotta kohti vaikeutunut. Maahan tulleiden pakolaisten suuri määrä aiheuttaa sekä 
poliittisia että myös taloudellisia haasteita, jotka hidastavat kilpailukykyä parantavien 
toimenpiteiden käynnistymistä. Lapin yritykset ovat pärjänneet viime vuosina 
keskimääräistä paremmin. Mahdollisuudet tämän kehityksen jatkumiseen ovat edelleen 
hyvät. Ruotsissa ja Norjassa on panostettu pohjoisiin alueisiin ja vaikutukset on nähty 
myös Lapissa.  

Lapin kauppakamari osallistuu aktiivisesti kauppakamariryhmän vuodelle 2016 asetettujen 
yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen Keskuskauppakamarin johdolla. Tavoitteena on 
rytminmuutoksen aikaansaaminen koko maahan ja seuraavat vaikuttamisen kohteet:  

• Verotus tukemaan kasvua 
• Ylisääntelyn purkaminen 
• Liikenne palvelemaan kilpailukykyä 

Lapin kauppakamari seuraa hallitusohjelman toteuttamista ja erityisesti hallituksen 
kärkihankkeiden suuntaamista Suomen pohjoisen kilpailukyvyn kannalta olennaisiin 
asioihin. 

Lentoliikenteestä on tulossa Lapin elinkeinoelämän kehityksen pahin pullonkaula. 
Kauppakamari osallistuu aktiivisesti ongelman ratkaisemiseen. Muiden liikenneyhteyksien 
osalta painotetaan erityisesti VT4 Kemi-Oulu välin parantamisen, talvimerenkulun, 
riittävien kunnossapitomäärärahojen ja kansainvälisten suorien lentoyhteyksien merkitystä 
koko Suomen kilpailukyvyn kannalta. Pidemmän ajan tavoitteissa tuodaan esille 
jäämerenratayhteys. 
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Lainsäädännössä huomiota kiinnitetään erityisesti kansallisiin ja kansainvälisen tason 
hankkeisiin, jotka heikentävät pohjoisessa toimimisen mahdollisuuksia. Investointien 
saamiseksi tarvitaan nopeampia ja sujuvampia ympäristön lupaprosesseja. 
Hallitusohjelman normien purkamisen toimenpiteiden suuntaaminen pohjoisten 
investointien nopeuttamiseen on erittäin tärkeää. 

Aluesuunnittelussa ja kaavoituksessa edistetään viranomaisten ja yritysten välistä 
yhteistyötä kaavoituksen ennustettavuuden ja joustavuuden lisäämiseksi. Kauppakamari 
vaikuttaa Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavatyöhön, jossa tehdään merkittäviä, koko 
Lapin alueelle vaikuttavia tulevaisuuden linjauksia. 

Riittävän ja monipuolisen energiatuotannon turvaamiseksi kauppakamari jatkaa Lapin 
oman energiavarantojen puun, turpeen ja vesivoiman hyödyntämisen eri mahdollisuuksien 
tuomista esille. Hallitusohjelman biotalouden kehittämiseen tulee saada myös Lapin 
hankkeita.  

Kansainvälisen kaupan ja kasvuedellytysten tukemiseksi kauppakamari järjestää itse tai 
yhteistyössä Team Finland -kumppanien kanssa yritysten markkinainfo- ja 
kansainvälistymistilaisuuksia, neuvoo yrityksiä kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa ja 
avustaa yrityskontakteissa. Kauppakamari myöntää vientiä varten asiakirjoja ja markkinoi 
sähköistä asiakirjapalvelua tavoitteenaan saada kaikki asiakkaat verkkopalvelun piiriin.  

Osaavan työvoiman saamiseksi kauppakamari osallistuu maakunnalliseen 
ennakointiyhteistyöhön ja vaikuttaa siihen, että koulutuksen aloituspaikkoja kanavoidaan 
kasvualoille, alueellista päätösvaltaa lisätään ja ammatillista koulutusta uudistetaan 
työelämälähtöisesti. 

Kauppakamari jatkaa työtään arktisten ja pohjoisten asioiden erityisasiantuntijana tuottaen 
ja välittäen tietoa alueen liiketoimintaympäristöstä sekä osallistuen kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla pohjoisen alueiden liiketoimintaympäristön kehittämistä ja 
sääntelyä koskevaan työhön. Arctic Business Forum järjestetään seitsemättä kertaa ja 
kauppakamari kanavoi edunvalvontaa myös sen kautta.  

Edunvalvonnassa yhteistyötä lisätään Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa 
voimassaolevan sopimuksen puitteissa sekä Oulun kauppakamarin ja myös muiden 
kauppakamarin kumppaneiden kanssa. Kemi-Tornio –seudun edunvalvontaa vahvistetaan. 

Kauppakamariryhmässä yhteistä vaikuttavuutta lisätään jäsenmäärän ja 
jäsentyytyväisyyden lisäämiseksi sekä  edunvalvontatoiminnan ja valiokuntatyön 
vahvistamiseksi. Lapin kauppakamari osallistuu ryhmän kehittämiseen ja yhteisiin 
hankkeisiin edunvalvonnan ja jäsenille tarjottavien verkostoitumismahdollisuuksien 
tehostamiseksi. Jäsen- ja koulutuspalveluja kehitetään vastamaan entistä paremmin 
jäsenten tarpeisiin.  

Vuonna 2016 kauppakamarin omaa toimintaa tarkistetaan edelleen tehtyjen strategisten 
linjausten mukaisesti. 

 


