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Ylös 35 prosenttia. Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin jäsenmäärä on kasvanut 
voimakkaasti viime vuoden aikana. Suomalaiset yritykset kääntyvät yhä useammin 
Ruotsiin päin aikana, jolloin Suomi kipeästi tarvitsee apua viennin kasvattamiseen.  
Venäjän sanktiot ovat supistaneet Suomen Venäjälle suuntautuvaa vientiä, joka putosi 
34 prosenttia vuonna 2015 (tammikuu-lokakuu). Nyt suomalaiselle huippuosaamiselle 
avautuu uusia mahdollisuuksia maailmanmarkkinoilla. 

Kiinnostus Ruotsia 
kohtaan kasvaa Suomessa

Ruotsilla menee hyvin. Yli kolmen prosentin BKT:n 
vauhdittamana länsinaapuri kulkee kuin pikajuna. 
Suomen talous ei anna samalla lailla syytä ilakointiin. 
Kasvu näyttää kulkevan takaperin jo neljättä vuotta.
Su o m a l a i s - r u o t s a l a i s e n  k a u p p a k a m a r i n 
toimitusjohtaja Kjell Skoglundille Suomen 
talouskäyrän kääntäminen positiivisempaan suuntaan 
on sydänasia.
- Ruotsi on Suomelle tärkeämpi kuin koskaan ennen. 
Suomalaisyritysten tie globaaleille markkinoille kulkee 
Ruotsin kautta, hän selittää. Meidän täytyy muistaa, 
että Ruotsin markkinoille pyrittäessä on pystyttävä 
tarjoamaan laadukkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita.
Voimakas jäsenmäärän kasvu Suomalais-
ruotsalaisessa kauppakamarissa, 144 uutta jäsentä 
vuonna 2015, puhuu selvää kieltänsä.
- Yritykset ovat havainneet että yhteistyö on 
onnistumisen kannalta entistä tärkeämpää, Kjell 
Skoglund jatkaa. Venäjän markkinoiden telkeäminen 

on etenkin suomalaisyrityksille menetetty 
mahdollisuus, joka tietenkin vaikuttaa myös Ruotsin 
yrittäjiin. Suomalaisyrityksille se merkitsee 
kääntymistä länteen päin.
Suuresti lisääntynyt jäsenmäärä asettaa tietenkin 
kauppakamarille vaatimuksia.
- Meidän täytyy laajentaa jäsentoimintaamme ja 
tarjota lisää palveluita ja hyötyä kaikille jäsenillemme. 
Kjell Skoglund on itse ollut hyvin aktiivinen 
jäsenhankinnassa. Jäsenmäärän kasvattaminen 
35 prosentin vuosivauhdilla myös vuonna 2016 ei 
kuitenkaan ole hänen mielestään tärkeintä.
- Oleellisinta on se, mitä se viestittää. Kauppakamarin 
jäsenyys on samalla kannanotto Suomen ja Ruotsin 
elinkeinoelämän välisen tiheän yhteistyön hyväksi 
aikana, jolloin Suomi tarvitsee Ruotsia enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin, hän toteaa.
Ruotsin merkitystä Suomen yrittäjille ja taloudelliselle 
kehitykselle on Kjell Skoglundin mielestä voimakkaasti 
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korostettava. Mutta Suomi on myös tärkeä Ruotsille.
- Suomesta löytyy paljon huippuosaamista, jota Ruotsin 
kannattaisi hyödyntää. Suomi on kansainvälisesti 
tunnettu vankasta insinööriperinteestään ja 
digitaalisesta osaamisestaan, jotka molemmat ovat 
ehdotonta kärkiluokkaa. Ja strateginen sijainti idän 
ja lännen välissä on hyvä kilpailuetu. Tämän todistaa 
esimerkiksi uusi datakeskus, jonka suuri saksalainen 
toimija äskettäin päätti rakentaa Tuusulaan, Kjell 
Skoglund kertoo.
Pariisissa äskettäin solmittu ilmastosopimus avaa Kjell 
Skoglundin mukaan uusia mahdollisuuksia menestyä 
globaaleilla markkinoilla sekä suomalaisille, että 
ruotsalaisille yrityksille.
- Tämä on meille hyvä markkinarako. Suomella 
on monta johtavaa yritystä cleantech- ja 
merenkulkualoilla, mutta myös biotekniikka- ja 
terveysaloilla. Tätä meidän on nyt selvemmin 
korostettava, hän painottaa.
Kiinnostus Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä 
kohtaan ei näy pelkästään jäsenmäärän kasvuna, 
vaan myös kauppakamarin omarahoitteisuuden 
lisääntymisen muodossa, johon vaikuttavat 
uudet sponsorirahat ja konsulttitoiminnan hieno 
taloudellinen tulos viime vuonna.
- Suomalaisyritysten auttaminen Ruotsin markkinoille 
tarjoamiemme markkinaneuvontapalveluiden kautta 
kuuluu tärkeimpään ydintoimintaamme, Kjell Skoglund 
sanoo.
Anne Masalin, kauppakamarilla työskentelevä seniori 
konsultti, on samaa mieltä:
- Koimme, että kiinnostus Suomesta käsin Ruotsin 
markkinoita kohtaan oli viime vuonna suurta. Yritykset 
tulivat hyvin eri aloilta. Yhteistä kaikille on, että he 
näkevät suuret mahdollisuudet kasvaa Ruotsissa ja 
vähitellen myös globaalisti.

- Aiomme näkyä tänä vuonna enemmän Suomessa 
ja kertoa ja antaa vinkkejä siitä, kuinka Ruotsin 
markkinoilla menestytään. Kauppakamari järjestää 
muun muassa seminaarisarjan otsikolla ”Kuinka 
suomalainen pystyy valloittamaan Ruotsin”, joka käy 
Oulussa, Tampereella, Porissa ja Lappeenrannassa. 
Seminaari pidetään yhteistyössä Espoossa sijaitsevan 
Hanasaaren kulttuurikeskuksen kanssa, Anne Masalin 
kertoo.
- Olemme aloittaneet näkyvyystyöt tehdäksemme 
kauppakamarista tunnetumman sekä elinkeinoelämän, 
että yleisön keskuudessa, Kjell Skoglund lisää. 
Osana panostusta olemme muun muassa uusineet 
kotisivumme, teettäneet uuden esitteen ja 
suorittaneet ilmoituskampanjan. Juhlavuosi tuo meille 
lisää mahdollisuuksia näkyä, hän jatkaa.
Suomalais-ruotsalainen kauppakamari perustettiin 
1936, joten kauppakamari viettää tänä vuonna 
80-vuotisjuhliaan. Kjell Skoglundin mukaan tätä 
tullaan huomioimaan juhlallisissa merkeissä.
- Tulemme vuoden aikana järjestämään useita eri 
tapahtumia, jotka huipentuvat suureen juhlaan 
lokakuussa.
Kutsulistalle ehtii vielä mukaan:
- Jos ajattelee, että kauppakamarin jäsenyys maksaa 
vain 270 euroa vuodessa pienimmille ja 1 130 euroa 
vuodessa kaikkein suurimmille yrityksille, jäsenmaksu 
sinänsä tuskin on mikään este, Kjell Skoglund 
huomauttaa.
Kjell Skoglund haluaa myös kiittää hallitusta, 
valtuustoa, Team Finland-verkostoa ja kaikkia 
kauppakamarin jäseniä hyvästä ja konstruktiivisesta 
yhteistyöstä kuluneena vuonna. 
- Kauppakamari on Suomen ja Ruotsin välisen 
taloudellisen yhteistyön edistämisen tärkeimpiä 
toimijoita, hän toteaa päätteeksi.


