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Valitse lapsellesi hyvä tulevaisuus – valitse kaksikielinen koulu!

Aulikki Lundgren
– Norrtäljen voimanainen
NORRTÄLJE. Aulikki Lundgren on konsultti, mentori ja Norrtäljen Kale -
valaisten vetäjä.
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Martti Halinen
80 vuotta
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Suomalais-ruotsalainen 
kauppakamari täyttää tä-
nä vuonna 80 vuotta. Se 
perustettiin 9.lokakuuta 
vuonna 1936 tukemaan ja 
kehittämään Suomen ja 
Ruotsin välistä kaupan-
käyntiä. Lisäksi toimenku-
vaan kuului uusien vienti-
tuotteiden löytäminen.

Suomen silloinen suurlähetti-
läs, J.K. Paasikivi, Suomen 
vientiliiton puheenjohta-
ja Jaakko Kahma ja Elect-
roluxin perustaja, johtaja 
Axel Wenner-Grenpe ovat 
kauppakamarin perustaja-
jäseniä. 1930-luvun loppu-
puolella Suomalais-ruotsa-
laisella kauppakamarilla oli 
noin 500 jäsentä.

Suomen valtionapu kauppa-
kamarille loppui vuonna 
1940 ja ainoaksi tulonläh-
teeksi jäi ruotsalaisten jä-
senten jäsenmaksut. Betty 
Liljestrand onnistui luot-
saaman kauppakamarin 
toiminnan sotavuosien läpi 
kohti jälleenrakentamisen 
aikaa. Säännöt jarruttivat 
Suomen ja Ruotsin välistä 
kaupankäyntiä aina 50-lu-
vun puoliväliin asti.

Kiinnostus Suomea 
kohtaan kasvoi Ruotsissa 
1960-luvulla menestyksek-
käiden myyntituotteiden 
kautta. Suomen valtios-
ta tuli jälleen toiminnan 
osarahoittaja. Suomalais-
ruotsalainen kauppakama-
ri aloitti ”Löydä Suomi” –
kampanjan, jonka myötä 
suomalainen muotoilu ja 
osaaminen tulivat ruotsa-
laisten tietoisuuteen.

1970-luvulla tuhannet 
suomalaiset yritykset pyr-
kivät kasvamaan Ruotsin 

markkinoilla. Yritykset laa-
jensivat tuotevalikoimaan-
sa entistä enemmän. Suo-
malais-ruotsalaisen kaup-
pakamarin rooli asiantun-
tijana vahvistui. Ruotsi va-
kiintui yhdeksi Suomen 
kolmesta keskeisestä kaup-
pakumppanista.

80-luvulla Suomen val-
miudet investoida ulko-
maille paranivat. Isot suo-
malaiset konsernit teki-
vät strategisia hankinto-

ja Ruotsista. Suomalais-
ruotsalainen kauppakama-
ri kertoi suomalaisesta tek-
nologiasta ja osaamisesta 
”Suomi Osaa” - kampan-
jan ja Suomen Ulkomaan-
kauppaliiton avulla. Vuon-
na 1988 kauppakamari 
aloitti vuosittaisten lehdis-
tömatkojen järjestämisen.

90-luvun loppupuolel-
la kauppakamari keskittyi 
entistä enemmän räätälöi-
tyihin markkinakonsultaa-

tioihin. Viennin edistämi-
sen sijaan puhuttiin kan-
sainvälistymisestä.

2000-luvulla suomalais-
ten yritysten tarpeet muut-
tuivat. Yritykset halusivat 
tietää konkreettisista toi-
menpiteistä, miten aloittaa 
vientiä Ruotsiin tai perus-
taa yritys Ruotsiin. Kon-
sultaatiotoimeksiantojen 
määrä kasvoi ja niiden roo-
li kauppakamarin tulon-
lähteenä vahvistui. 

Nykyään Suomalais-
ruotsalaisen kauppakama-
rin jäsenmäärä kasvaa ta-
saisesti. Jäsentoiminta yh-
distää yritykset ja henkilöt, 
jotka ovat kiinnostunei-
ta Suomen ja Ruotsin elin-
keinoelämästä. Suomalais-
ruotsalainen kauppaka-
mari on osa Team Finland 
-verkostoa. Suomen työ- ja 
elinkeinoministeriö rahoit-
taa suuren osan kauppaka-
marin toiminnasta.

Suomalais-ruotsalaisen 
kauppakamarin hallituk-
sen puheenjohtajana on 
vuodesta 2000 saakka is-
tunut toimitusjohtaja Lars 
G Nordström. ja valtuus-
ton puheenjohtajana Jacob 
Wallenberg. Toimitusjoh-
tajana kauppakamarilla on 
työskennellyt Kjell Skog-
lund vuodesta 2015 alkaen. 

LÄHDE: Suomalais-ruot-
salainen kauppakamari

Toimintaa Ruotsin ja Suomen kaupankäynnin edistämiseksi jo 80 vuoden ajan –

Kauppakamari täyttää 
pyöreitä vuosia

Kjell Skoglund on toiminut Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtajana vuodesta 2015. Samfundet Sverige-Finland myönsi maaliskuussa Kjell 
Skoglundille tunnustuksen Suomen ja Ruotsin välisten yhteyksien edistäjänä.




