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80-vuotisjuhliaan viettävän Suomalais-ruotsalaisen 
kauppakamarin järjestämään seminaariin osallistui yli 
350 kuulijaa. Otsikkona oli ”Yhteistoimintaa ja inspi-
raatiota – tie menestykseen globaaleilla markkinoilla”, 
ja avauspuheen piti kauppakamarin valtuuston puheen-
johtaja Jacob Wallenberg. Puheessaan Wallenberg 
peräänkuulutti rakentavaa keskustelua siitä, miten 
molemmille puolille Itämerta saataisiin vielä paremmat 
edellytykset kilpailukykyisen elinkeinoelämän rakenta-
miseksi.  
”Tulevaisuus on minulle sitä, että jatkamme kehittymistä 
perustamalla uusia yrityksiä, hyödyntämällä aivan uusia 
liikeideoita ja myös kehittämällä jo olemassa olevia 
yrityksiä”, Wallenberg sanoi.

Suomi ja Ruotsi ovat olleet menestyksekkäitä uuden 
teknologian hyödyntämisessä ja käyttöön ottamisessa. 
Esimerkkinä Wallenberg mainitsi Rovion, Supercellin, 
Spotifyn, Skypen, Kingin ja Mojangin.

”Digitalisointi ja globalisointi ovat kieltämättä luoneet 
aivan uusia ja suurenmoisia yrityksiä, jotka herättävät 
sekä kunnioitusta että ihmetystä. Kun puhutaan uusista, 
jännittävistä yrityksistä, lista toisensa jälkeen sijoittaa 
Tukholman ja Helsingin kärkisijoille Euroopassa ja jopa 
koko maailmassa. Tämä on loistavaa”, hän jatkaa.

Yhteistoimintaa ja inspiraatiota –  
tie menestykseen globaaleilla markkinoilla
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”Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä luonnehtii vilpittömyyden ja realismin henki sekä usko 
kehitykseen. Suomen, Ruotsin ja muiden pohjoismaiden välistä yhteistyötä tarvitaan entistä 
enemmän, jos haluamme parantaa kilpailukykyämme tulevaisuudessa.” Näin sanoi Suomalais-
ruotsalaisen kauppakamarin valtuuston puheenjohtaja Jacob Wallenberg kauppakamarin juhla-
seminaarissa.

Kirjoittanut: Martin von Pfaler, kuvat: Magnus Lindholm



Kyky houkutella lahjakkaita ja innovatiivisia ihmisiä 
Ruotsiin ja Suomeen on Jacob Wallenbergin mielestä 
keskeinen, jos halutaan menestyä myös tulevaisuu-
dessa.
”He ovat mahtava voimavara, jota meidän pitäisi vaalia 
ja kehittää.”

Kasvu ei tapahdu pelkästään uuden teknologian alalla. 
Wallenberg huomauttaa, että uuden teknologian 
nopea hyödyntäminen olemassa olevissa yrityksissä ja 
perinteisillä toimialoilla on kilpailukyvyn säilyttämisen 
kannalta ratkaisevaa.
”Muistan, kuinka IT-buumin aikana perinteisiä teollisuu-
syrityksiä pidettiin toivottoman vanhanaikaisina. Monilta 
kuitenkin jäi huomaamatta se tosiasia, että usein juuri 
nämä yritykset hyötyivät uudesta teknologiasta ja sen 
integroinnista toimintaansa.”

Puheessaan Wallenberg palasi mielellään siihen, miten 
sekä Suomi että Ruotsi ovat onnistuneet pysyttelemään 
lähellä arvoketjun huippua. Silti me hänen mielestään 
keskitymme liian usein tekniseen kehitykseen ja sen 
vaatimaan tutkimukseen, eikä se hänen mielestään riitä:
”Meillä on myös oltava yrityksiä, jotka jatkuvasti 
parantavat asiakaspalveluaan ja jotka ymmärtävät asi-
akkaan todelliset tarpeet. Oivallus, että palvelusektorin 
kehitys tapahtuu suurelta osin innovatiivisissa, niin 
sanotuissa perinteisissä yrityksissä, on ollut minulle 
keskeinen.”

Jacob Wallenbergillä on visio siitä, kuinka maidemme 
menestymistä ja kilpailukykyä voidaan parantaa:
”Elinkeinoelämän ja yritysten kehittämisen kannalta 
on oleellista se näkemys, että tarvitsemme toisiamme. 
Tarvitsemme myös johtavan startup-yritysten hauto-
mon, joka synnyttää yksisarvisia – nopeasti kasvavia 
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yrityksiä. Kolmanneksi tarvitsemme teollisuusalan 
kärkiyrityksiä, jotka kilpailevat laadulla, luotettavuu-
della ja kestävyydellä. Lopuksi tarvitsemme vahvan 
palvelusektorin, joka tukee ja kehittää nykyistä ja tulevaa 
teollisuutta.”

Kilpailukyvyn säilyttäminen on Jacob Wallenbergille yksi 
tärkeimmistä poliittisista kysymyksistä – ja samalla se 
huolestuttaa häntä eniten.
”Brexit-äänestyksen jälkeen Suomen ja Ruotsin on 
puhuttava vapaakaupan ja Euroopan markkinoiden 
todellisen yhdentymisen puolesta entistä kovemmalla 
äänellä. Tämä huolestuttaa minua todella. Ei se, että 
tahto olisi liian pieni, vaan se ettei voima riitä niitä 
vastaan, jotka haluavat rakentaa muureja ja rajoittaa 
kaupankäyntiä.”

Pohjoismainen yhteistyö on lähellä Jacob Wallenbergin 
sydäntä. Hän huomauttaa, että jos kaikki viisi pohjois-
maata lasketaan yhteen, ne sijoittuvat maailman 10 
suurimman talouden joukkoon.
”Pohjoismaiden johtajat kutsuttiin keväällä valtiovierai-
lulle Washingtoniin. Ilman yhteistyötä, Yhdysvallat ei 
olisi koskaan huomioinut meitä.”
”Meidän pitäisi toimia samalla tavalla EU:ssa. Voisimme 
ajaa yhteisiä asioita – ehkä yhdessä Baltian naapurei-
demme kanssa?” 

Jacob Wallenberg puhuu lämpimästi vapaakaupasta, 
yhteistyöstä ja yhteisistä tavoitteista elinkeinoelämän 
ja politiikan alueilla. Visionsa suurimpana vaarana hän 
näkee ilman muuta protektionismin ja yhteistoiminnan 
vastustamisen.
”Hyvinvointimme perustuu pitkälti kauppaan ja kansain-
väliseen kilpailukykyymme. Oikoteitä ei ole.”


