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Oulun kauppakamari v.2021

✓ Oulun kauppakamari toimii aktiivisena osana kauppakamarijärjestöä 

toiminta-alueellaan edistäen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja 

jäsenistön yhteisiä etuja sekä tuottaen jäsenilleen viestintä- ja 

koulutuspalveluita. 

✓ Vuoden 2021 tavoitteena on koko Pohjois-Suomen elinvoiman ja 

kilpailukyvyn lisääminen tuottaen ratkaisuja investointien edistämiseen, 
alueen saavutettavuuden parantamiseen sekä osaavan työvoiman 

saatavuuteen.

✓ Toiminnan painopisteet ovat

1. Investointien edistäminen

2. Saavutettavuuden parantaminen

3. Osaavan työvoiman saannin varmistaminen

4. Kauppakamariverkoston tehostaminen  jäsenten hyväksi

Syyskokous / JPT

9.12.2020 2



Investointien edistäminen

Tavoitteet

• Yritysten sijoittuminen alueelle 

helpommaksi ja seudullisen 

yhteistyön lisääminen

• Toimintaympäristön vakaus ja 

ennustettavuus

• Lupakäytäntöjen 

sujuvoittaminen ja 

valitusprosessien 

nopeuttaminen

Vaikuttaminen
• Elinkeinoelämän viestien ja 

yritystarpeiden esillä pitäminen 

kaavoituksen, ympäristölupien, 

kehittämisprosessien, osaajatarpeiden 

osalta em. viranomaisille ja 

kuntapäätösten ja lainsäädännön osalta. 

poliittisessa päätöksenteossa.

• Informaation jako suurhankkeista ja 

verkostoitumisen edistäminen.

• Vaikuttamisyhteistyö Lapin 

kauppakamarin  ja Kainuun kanssa EY-

elpymispaketin (RRF) hankkeiden osalta 

Pohjois-Suomen puolesta.   
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Investointien edistäminen

Tavoitteet Vaikuttaminen Toiminta

Yritysten sijoittuminen alueelle 
helpommaksi ja seudullisen 
yhteistyön lisääminen

Informaation jako suurhankkeista ja 
verkostoitumisen edistäminen.
Vaikuttamisyhteistyö Lapin 
kauppakamarin  ja Kainuun kanssa EY-
elpymispaketin (RRF) hankkeiden osalta 
Pohjois-Suomen puolesta. 

Suurhankeinfojen järjestäminen 3 kpl Oulu ja Raahe,
Pohjoinen Teollisuus-messujen hyödyntäminen 2.-
3.6.2021

www.lisääkauppaa.fi portaalissa ajankohtaisen 
suurhankeinfon jakaminen.

Suurhankevaliokunnan toiminta.

Toimintaympäristön vakaus ja 
ennustettavuus

Elinkeinoelämän viestien ja 
yritystarpeiden esillä pitäminen 
kaavoituksen, ympäristölupien, 
kehittämisprosessien, osaajatarpeiden 
osalta em. viranomaisille ja 
kuntapäätösten ja lainsäädännön 
osalta. poliittisessa päätöksenteossa.
.

Toimintaympäristöön ja ennustettavuuteen liittyvien 
asioiden seuraaminen Teollisuus- ja Rakennusalan 
valiokunnissa sekä Ympäristöjaostossa ja tarvittaessa 
muissakin toimialavaliokunnissa.

Kaavoitus- ja rakentamisen ohjeistus Rakennusalan 
valiokunnan seurannassa.

Lupakäytäntöjen sujuvoittaminen ja 
valitusprosessien nopeuttaminen

Vaikuttamisyhteistyö Lapin 
kauppakamarin  ja Kainuun kanssa EY-
elpymispaketin (RRF) hankkeiden osalta 
Pohjois-Suomen puolesta. 

Vaikuttaminen sarakkeessa tuo elvytyspaketti ei tunnu 
luontevalta (ehkä sen paikka olisi ennenminkin tuossa 
yläpuolisessa vaikuttamislaatikossa?!) Tilalla voisi olla 
esim. yhteistyö ympäristölupaviranomaisten kanssa.
Suurhankevaliokunnan ja Ympäristöjaoston aktiivinen 
keskusteluyhteys lupaviranomaisiin ja yhteinen 
kehittämistyö prosessien sujuvuuden nopeuttamiseksi.Hallitus / JPT
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Saavutettavuuden parantaminen
Tavoitteet
• Pääväylien liikenteen sujuvoittaminen:

• Kaksoisraide Pääradalle Ylivieska–Oulu.

• Oulu–Kontiomäki-rataosan välityskyvyn 
parantaminen olemassa olevan 

elinkeinoelämän tarpeet huomioiden.

• Valtatien 4 kehittäminen sujuvaksi ja 

turvalliseksi, ydinkäytävästatuksen
mukaiseksi pohjoiseteläyhteydeksi.

• Valtatien 8 kehittäminen elinkeinoelämän 
kuljetusväylänä.

• Oulun sataman 14 metrin väylä.

• Alemman tieverkoston kunnossa pitäminen 
teollisuuden tavara ja raaka-aineliikenteen 

sujuvoittamiseksi.

• Hyvien lentoyhteyksien varmistaminen ja 
jatkoyhteyksien sujuvoittaminen.

• Tietoliikenneyhteyksien ja digitalisaation 
edistäminen.

Vaikuttaminen
• Liikenne12 sisältöön, rahoitukseen, 

toimenpidesuunnitelmaan ja muihin 

Liikenne12 suunnitelmaan liittyviin selvityksiin ja 

suunnitelmiin vaikuttaminen.

• LVMn sidosryhmätilaisuudet

• Tapaamiset parlamentaarisen 

ohjausryhmä ja yhteistyöryhmän 

edustajien kanssa.

• Osallistuminen alueellisiin työryhmiin: PPLn ja 
Oukan liikenneryhmät, Tervan Tie, VT 4 ry ja VT 

8 ry.

• Lentoliikenteen aluetyöryhmätyöskentely.

• Valokuituverkkoinvestointien edistäminen 
osana EU:n elpymisrahoitushankkeita.
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Saavutettavuuden parantaminen
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Tavoitteet Vaikuttaminen Toiminta

Pääväylien liikenteen 
sujuvoittaminen: kärkihankkeet.
Alueosastoilla omia 
kärkihankkeita kuten Raahen 
sataman syväväylän 
syventäminen. Kainuussa VT22.

Liikenne12 sisältöön, rahoitukseen, 
toimenpidesuunnitelmaan ja muihin 
Liikenne12 suunnitelmaan liittyviin selvityksiin 
ja suunnitelmiin vaikuttaminen.

Osallistutaan valtakunnallisiin, alueellisiin ja kuntien 
työryhmiin. 
Kirjotetaan lausuntoja ja kannanottoja tarvittaessa.
Osallistutaan tilaisuuksiin, joissa voidaan vaikuttaa 
hankkeisiin ja rahoitukseen.
Valiokuntatyö.

Alemman tieverkoston 
kunnossa pitäminen 
teollisuuden tavara ja raaka-
aineliikenteen sujuvoittamiseksi

Osallistuminen alueellisiin työryhmiin: PPLn ja 
Oukan liikenneryhmät, Tervan Tie, VT 4 ry ja 
VT 8 ry.

Osallistutaan alueellisiin ja kuntien työryhmiin. Tehdään 
työtä yhteisen viestin eteen.
Kirjotetaan lausuntoja ja kannanottoja tarvittaessa.
Osallistutaan tilaisuuksiin, joissa voidaan vaikuttaa 
hankkeisiin ja rahoitukseen.
Valiokuntatyö.

Hyvien lentoyhteyksien 
varmistaminen ja 
jatkoyhteyksien 
sujuvoittaminen.

Lentoliikenteen aluetyöryhmätyöskentely. Osallistutaan työryhmätyöskentelyyn.
Pidetään asiaa esillä julkisuudessa.
Kirjoitetaan tarvittaessa lausuntoja ja kannanottoja.

Tietoliikenneyhteyksien ja 
digitalisaation edistäminen.

Valokuituverkkoinvestointien edistäminen 
osana EU:n elpymisrahoitushankkeita.

Valiokuntatyö.
Pidetään asiaa esillä julkisuudessa.
Kirjoitetaan tarvittaessa lausuntoja ja kannanottoja.



Osaavan työvoiman saatavuus

Tavoitteet
• Kohtaannon, työvoimansaannin ja 

työperäisen maahanmuuton edistäminen.

• Alueen vetovoiman vahvistaminen ja 
nuorten osaajien pitovoiman lisääminen.

• Mahdollistetaan osaamisen nopea 
päivittäminen yrityksissä.

• Kehitetään koulutuksen 
työelämälähtöisyyttä.

• Houkutellaan lisää kansainvälisiä osaajia ja 
opiskelijoita Suomeen.

Vaikuttaminen
• Vaikutetaan yritysten mahdollisuuksiin saada 

nopeasti tarpeita vastaavaa työvoimaa.
• Tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa, jotta 

koulutustarjonta vastaa alueen elinkeinoelämän 

tarpeita.

• Monituottajamallin edistäminen.

• Edistetään yritysten valmiuksia palkata ulkomaista 
työvoimaa. Toimenpiteenä Oulu Talent Hub –
kärkihanke. 

• Yritysten valmiuksien lisääminen kansainvälisen 

työvoiman palkkaamiseksi. 

• Monikulttuurisuuden edistäminen, yrityksen sisäiseen ja 

ympäröivän yhteiskunnan asenneilmapiiriin 

vaikuttaminen.

• Työnantajaneuvontapalveluita kansainväliseen 

työvoimaan liittyvissä kysymyksissä. 

• Kampanjoidaan kauppakamarialueen 
työmahdollisuuksista lapsille ja nuorille.

• Osallistuminen Työn taitajat –hankkeeseen ja 

kokemusten laajentaminen toimialueella.
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Osaavan työvoiman saannin varmistaminen
Tavoitteet Vaikuttaminen Toiminta

Kohtaannon, työvoimansaannin ja 

työperäisen maahanmuuton 

edistäminen.

Edistetään yritysten valmiuksia palkata ulkomaista 

työvoimaa. Toimenpiteenä erityisesti Oulu Talent Hub –

kärkihanke. 

Oulu Talent Hub – hanke ja toimiston toiminta hankkeen  

tavoitteiden saavuttamiseksi.

Alueen vetovoiman vahvistaminen 

ja nuorten osaajien pitovoiman 

lisääminen.

Vaikutetaan yritysten mahdollisuuksiin saada nopeasti 

tarpeita vastaavaa työvoimaa.

Työn taitajat hankkeen tavoitteiden tukeminen.

Valiokuntatyö rekrytointipäivien onnistumiseksi.

Mahdollistetaan osaamisen nopea 

päivittäminen yrityksissä.

Vaikutetaan yritysten mahdollisuuksiin saada nopeasti 

tarpeita vastaavaa työvoimaa.

Osallistutaan valtakunnallisiin ja alueellisiin tilaisuuksiin ja 

alueellisiin työryhmiin kuten ELO ja KTY.

Vaikutetaan koulutuksen tulosten arviointiperusteisiin ja 

rahoitukseen valtakunnallisella tasolla.

Toimialavaliokuntien ja kauppakamariosastojen yhteys alueen 

ja oman alan koulutuksen oppilaitoksiin.

Kehitetään koulutuksen 

työelämälähtöisyyttä.

Kampanjoidaan kauppakamarialueen 

työmahdollisuuksista lapsille ja nuorille.

Yhteistyö seudullisten ”nuorisovaikuttamis-hankkeiden” 

kanssa esim. Työn Taitajat/BO ja Raahe, Ýrityskylä/TaT, ICT-

foorumi ja ICTRekry/POP TE-toimisto ja oppilaitokset, Pohjois-

Suomen Rakennusklusteri jne.

Toimialavaliokuntien agendalla.  

Houkutellaan lisää kansainvälisiä 

osaajia ja opiskelijoita Suomeen.

Edistetään yritysten valmiuksia palkata ulkomaista 

työvoimaa. Toimenpiteenä erityisesti Oulu Talent Hub –

kärkihanke. 

Oulu Talent Hub – hanke.

Yhteistyö Business Finlandin ja Helsingin seudun 

kauppakamarin kanssa.



Kauppakamariverkoston 

tehostaminen jäsenten hyväksi

Tavoitteet:

• Palvelut, toimintatavat ja resurssit 

pandemian/muun yllättävän ulkoisen 

uhan kestävään kuntoon takaamaan 

toiminta ja rahavirrat. 

• Kauppakamariyhteistyön hyötyjen 

löytäminen ja käyttöönotto entistä 

paremmin mm. digitalisaatio, 

brändikokemus, palvelulupaus.

• Riskienhallinta kuntoon.

Toiminta:

• Kauppakamarien webinaaritilaisuuksien ja koulutusten 

hyödyntäminen yhdessä muiden kauppakamarien 

kanssa (lisää tuloja kauppakamarille ja lisää vastinetta 

jäsenmaksuille).

• Jäsenille maksuttoman neuvonnan jatkaminen 

työsuhde-, verotus-, taloushallinto- ja lakiasioissa. 

Palvelun tuottaa Helsingin Seudun kauppakamari.

• Kotisivu- ja jäsen/asiakasrekisterin uusiminen 

kauppakamariryhmän yhteiseen alustaan.

• Edunvalvontayhteistyö Lapin kauppakamarin kanssa.

• Varamies- ja toimintaohjeistuksen päivittäminen ja 

jakaminen.
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Maksutonta apua verotus-, taloushallinto- ja lakiasioissa!
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Koulutuspalvelut

Tavoitteet:

• Yhteinen valtakunnallinen linjaus vuoden 2021 

koulutustoiminnasta – muutokset toiminnassa, 

tärkeimmät kohderyhmät, tarjonta & koulutusmuodot, 

kauppakamareiden välinen yhteistyö:

➢ tavoitteena säilyttää merkittävä asema 

valtakunnallisena ajankohtaiskouluttajana ja 

kamari kouluttaa –brändin vahvistaminen 

koulutusmarkkinamuutoksessa

➢ koulutussuunnittelun pohjana mm. asiakaskysely, 

asiakaskokemukset 2020, HSKK:n tarjonta

➢ pääpaino aihealueisiin: esimiestyö ja johtaminen, 

kv. kauppa sekä talous- ja verotus

• Asiakkuuksien hallinnan ja hoidon (KAM) kehittäminen

Toiminta:

• Perustarjonnassa jatkossa myös uusia 

koulutuskokonaisuuksia HHJ:n ja HMJ:n (Hyväksytty 

myyntijohtaja) lisäksi:

➢ HAB=Hyväksytty Advisory Boardin jäsen, Vientijohtaja, 

Talouspäällikkö, RIMA=Riskeistä mahdollisuuksiin, 

Onnistunut esimiestyö ja johtaminen

• Yhteistyön laajentaminen muiden kauppakamareiden 

kanssa webinaari- ja striimi -sekä muiden koulutusten 

tarjonnassa (esim. yhteiset HHJ PJ-kurssit). 

• Kauppakamarin Koulutusonlinen markkinointi.

• Jäsenille maksuttoman neuvonnan jatkaminen työsuhde-, 

verotus-, taloushallinto- ja lakiasioissa.

• HHJ-alumnitoiminnan laajentaminen, mahdollisesti 

myöhemmin myös HMJ:n osalta.

• Osallistuminen valtakunnallisiin kehitystyöryhmiin 

• Kauppakamarikaupan palvelutarjonnan laajentaminen 

jäsenille.
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Viestintä 

Tavoitteet:
• Median entistä vahvemman kiinnostuksen 

herättäminen kauppakamarin 

vaikuttamistoimintaa kohtaan

• Kauppakamariosastojen toiminnan entistä 
parempi esille tuonti omissa kanavissa ja 

ulkoisessa viestinnässä

• Kauppakamarilehden ja Vuosikirjan sisällön 

kehittäminen entistäkin kiinnostavammaksi 
lukijoiden ja ilmoittajien silmissä

• Jäsentiedotteiden ja sidosryhmätiedotteiden 

sisällön kehittäminen

Toiminta:
• Vaikuttamisviestinnän profiilitiedote kerran 

kuukaudessa

• Verkkosivujen kokonaisuudistus

• Kauppakamariosastojen kolumni- tai 

mielipidekirjoitukset alueellisiin valtamedioihin 

sekä kevät- että syyskaudella

• Vuosikirjan sisältöuudistuksen jatkaminen

• Viestinnän materiaalien hyödyntäminen 

monikanavaisesti

• Jäsentiedote 11 kertaa vuodessa sekä 

sidosryhmätiedote neljä kertaa vuodessa
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Q´s or C´s?

Lisätietoja:

• Jari P. Tuovinen

• jari.tuovinen@chamber.fi

• Puh. 044-3134505
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