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LAPIN KAUPPAKAMARIN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 

Lapin kauppakamari edustaa koko Lapin elinkeinoelämää. Toiminnan keskiössä on yritystoiminnan, 
yrittäjyyden, talouden vapauden, tasapuolisen kilpailun ja kansainvälisen kaupan edistäminen. 
Kauppakamarin vuosittaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat Lapin kauppakamarin strategia 2015-
2020 ja vaikuttamissuunnitelma sekä koko kauppakamariryhmän yhteiset strategiset linjaukset 
vuosittain hyväksyttävine vaikuttamistavoitteineen. Vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden 100-
vuotisjuhlavuosi, joka tulee näkymään myös kauppakamarin toiminnassa eri tavoin. 

Suomen hidas nousu taantumasta näyttää alkaneen vuoden 2016 aikana. Kasvu näyttää olevan 
erittäin hidasta ja kasvuennusteet vuodelle 2017 ovat edelleen vaatimattomia, mutta kuitenkin 
positiivisia. Viennin kääntyminen jatkuvaan nousuun näyttää hyvin vaikealta. Suomen kilpailukyvyn 
koheneminenkin on haasteellista, koska esimerkiksi EU:n päästövähennystavoitteet lisäävät 
toteutuessaan kuljetuskustannuksia Suomessa. 

Kansainvälinen politiikka heijastuu tänään entistä vahvemmin epävarmuutena myös Suomen talouteen. 
Edelleen jatkuvien Venäjä -pakotteiden ja muiden poliittisten kriisien lisäksi myös Brexit ja epävarmuus 
USA:n tulevasta politiikasta sekä mahdolliset uudet muutokset EU:n jäsenmaissa heikentävät 
suomalaisyritysten mahdollisuuksia ennakoida markkinoiden kehitystä. 

Puolitoista vuotta  toiminut pääministeri Juha Sipilän hallitus pystyi vuoden 2016 aikana viemään 
eteenpäin monia rakenteellisia uudistuksia sekä purkamaan muutamia merkittäviä esteitä mm. 
vapauttamalla kauppojen aukiolon sekä aloittamalla selvitykset kilpailun lisäämisestä liikenteessä. Nyt 
hallituksen uudistustoiminta on hidastumassa kunnallisvaalien vuoksi. Hallituksen loppukauden 
kannalta merkittävä ns. puoliväliriihi on siirretty vaalien vuoksi huhtikuun loppuun. 

Lapin talouden positiivinen kehitys on jatkunut vuoden 2016 aikana. Parhaillaan Lapissa on käynnissä 
noin miljardin euron arvosta investointeja ja jo ensi vuoden aikana odotetaan investointipäätöksiä mm. 
Kemin biopolttoainetehtaan osalta. Myös Kemijärven biotuotehanke on edistynyt suunnitelmien 
mukaan. Erityisesti matkailu näyttää olevan siirtymässä Lapissa kokonaan uuteen vaiheeseen. Alan 
investoinnit ovat käynnistyneet eri puolilla Lappia ja varsinkin kiinalaisten kiinnostus nostaa 
tulevaisuudenodotuksia.  

Lapin kauppakamari osallistuu aktiivisesti kauppakamariryhmän yhteisten vaikuttamisen 
painopistealueiden sekä vuodelle 2017 asetettujen yhteisten vaikuttamistavoitteiden toteuttamiseen 
Keskuskauppakamarin johdolla. Vaikuttamisen painopistealueita ovat: 

1. Kansainvälisesti kilpailukykyinen verotus 
2. Selkeä säädösympäristö 
3. Julkisen sektorin reformi 
4. Sujuva liikenne 
5. Osaavan työvoiman saatavuus 
6. Vastuullinen yritystoiminta 
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Yhteisinä vaikuttamistavoitteina vuonna 2017 on: 

1. Nostaa esiin yritysten yhteiskunnallinen ja alueellinen merkitys ja 
2. Vaikuttaa voimakkaasti kunta- ja maakuntavaaleissa 

Kauppakamarin toimintasuunnitelma noudattaa vuonna 2016 hyväksyttyä vaikuttamissuunnitelmaa, 
joka jakaantuu viiteen osaan: 
 

1. Lapin edunvalvonnan tehostaminen ja elinkeinopolitiikka 
2. Liikenneyhteydet ja saavutettavuus 
3. Lupaprosessien yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen 
4. Energiapolitiikka 
5. Koulutus ja työvoima osana kilpailukykyä 

 
Edellinen vaikuttamissuunnitelma valmistui vuonna 2009 ja sen tavoitteina oli vaikuttaa Lapin 
elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamiseen 2010 -luvun ensimmäisinä vuosina. 
Vaikuttamissuunnitelmaa täydennettiin sekä vuoden 2011 eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteilla 
mukaan lukien vuoden 2014 minihallitusohjelmatavoitteet että vuoden 2015 eduskuntavaali- ja 
hallitusohjelmatavoitteilla. 
 
Vaikuttamissuunnitelma on koko vuosikymmenen lopun jatkuva prosessi, joka on aina esillä Lapin 
kauppakamarin nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa ja jota täydennetään tarpeen mukaan. 
Vaikuttamissuunnitelman pohjana on kauppakamarin jäsenille tehty kysely vaikuttamisen painopisteistä 
sekä käsittely kauppakamarin valiokuntien kokoontumisessa syyskuussa 2016. Tätä menettelyä 
jatketaan ja kehitetään edelleen seuraavina vuosina. 

Lapin kauppakamari seuraa edelleen hallitusohjelman toteuttamista ja erityisesti hallituksen 
kärkihankkeiden suuntaamista Suomen pohjoisen kilpailukyvyn kannalta olennaisiin asioihin, kuten 
yritysten kannalta merkittävien palvelujen säilymiseen Lapissa. 

Käynnistynyt maakuntauudistus on Lapin elinkeinoelämän kannalta tärkeä asia. Elinkeinoelämän 
edustus tulee olla mukana uudistuksen tärkeimmissä työryhmissä. Kauppakamari on vahvasti mukana 
prosessissa. 

Lapin elinkeinoelämän kehityksen pahin pullonkaula lentoliikenne on kohentunut jonkin verran vuoden 
2016 aikana. Matkailun huippukausille on saatu lukuisia uusia suoria reittilentoja Euroopasta Lappiin. 
Myös kotimaan liikenteessä on ollut luvassa parannuksia, mutta joulukauden täydet ja hinnaltaan kalliit 
lennot alkavat vaikeuttamaan muiden toimialojen yritysten matkustamista. Kauppakamari osallistuu 
aktiivisesti ongelman ratkaisemiseen. Pidemmän ajan tavoitteissa on tärkeä saada Lapista 
liikenneyhteyksiä EU:n vuonna 2023 uudistettavaan TEN-T -verkkoon. Tällainen on esimerkiksi 
suunniteltu jäämerenratayhteys. 

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 edelleen erittäin tärkeää. Aluesuunnittelussa 
ja kaavoituksessa edistetään viranomaisten ja yritysten välistä yhteistyötä kaavoituksen 
ennustettavuuden ja joustavuuden lisäämiseksi.  

Riittävän ja monipuolisen energiatuotannon turvaamiseksi kauppakamari jatkaa Lapin oman 
energiavarantojen puun, turpeen ja vesivoiman hyödyntämisen eri mahdollisuuksien tuomista esille. 



 

3 (3) 
 

Hallitusohjelman biotalouden kehittämiseen tulee saada myös Lapin hankkeita. Edunvalvonta tulee 
ulottaa myös EU:n tasolle, koska varsinkin Euroopan parlamentissa on ollut voimakas halu vähentää 
Lapin metsien käyttöä bioenergiahankkeissa. 

Kansainvälisen kaupan ja kasvuedellytysten tukemiseksi kauppakamari on edelleen mukana 
kehittämässä Team Finland –toimintaa. Lisäksi yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään yritysten 
markkinainfo- ja kansainvälistymistilaisuuksia, yrityksiä neuvotaan kansainvälistymiseen liittyvissä 
asioissa ja avustetaan yrityskontakteissa. Kauppakamari myöntää vientiä varten asiakirjoja ja markkinoi 
edelleen sähköistä asiakirjapalvelua.  

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 kahdeksatta 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 kehittämällä uusia toimintamuotoja. 

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.  

Kauppakamarin organisaatio on päätetty uudistaa vuoden 2017 aikana. Vuoden alussa rekrytoidaan 
uusi asiamies Rovaniemelle sekä sivutoiminen asiamies Kemi-Tornio- alueelle. Vuoden 2017 aikana 
määritellään tarkemmin toiminnan uudet painopisteet sekä tarvittaessa tarkistetaan kauppakamarin 
strategiaa. Kaikki kauppakamarin valiokunnat arvioivat omaa toimintaansa vuoden 2017 aikana ja 
tarvittavat muutokset tehdään viimeistään syyskokouksessa 2017. 
 


