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TUKHOLMA. Perjantaina 
21. lokakuuta vietettiin 
Suomalais-ruotsalaisen 
kauppakamarin 80-vuo-
tisjuhlaa. Merkkipaa-
lun johdosta Tukholman 
Grand Hôtelissa järjes-
tettiin juhlaseminaari 
Yhteistoimintaa ja inspi-
raatiota – tie menestyk-
seen globaaleilla mark-
kinoilla. 

Suomala i s - ruotsa la inen 
kauppakamari perustettiin 
9. lokakuuta vuonna 1936 
Tukholmassa, samaisen 
Grand Hôtelin kattojen al-
la, missä perjantaina pyö-
reät 80 vuotta myöhem-
min kokoonnuttiin kuun-
telemaan kauppakamarin 
80-vuotisjuhlaseminaaria. 

Kaikille avoimen ja mak-
suttoman juhlaseminaarin 
avasi Suomalais-ruotsalai-
sen kauppakamarin val-
tuuston puheenjohtaja Ja-
cob Wallenberg. Wallen-
berg korosti puheessaan 
Suomen ja Ruotsin pitkää 
yhteistä historiaa ja yhteis-
työtä, mutta ennen kaik-
kea yhteistä tulevaisuutta. 
Wallenberg nosti esiin suo-
malaisen yrityselämän ke-
hityskaaren viimeisempien 
vuosikymmenten aikana.

– Vielä niinkin äsket-
täin, kuin vuonna 1967 jo-
pa 75 Pohjoismaiden sa-
dasta suurimmasta yrityk-
sestä oli ruotsalaisia; jou-
kossa ei ollut yhtään suo-
malaisyritystä. Mutta tänä 
päivänä 16 sadasta suurim-
masta yrityksestä on suo-
malaisia, totesi Jacob Wal-
lenberg keräten suuret ap-
lodit seminaariyleisöltä.

Wallenberg korosti pu-
heessaan, että Suomi ja 
Ruotsi kohtaavat globaaleil-
la markkinoilla sekä yhteisiä 
että omia haasteita. Suoma-
lais-ruotsalaisen kauppaka-

marin valtuuston puheen-
johtaja näkee jatkuvan kehi-
tyksen avaimena menestyk-
seen tulevaisuudessakin.

– Meidän tulee ymmär-
tää, että tulevaisuuden 
elinkeinoelämässä molem-
missa maissa on kyse mi-
tä suurimmissa määrin uu-
distumisesta – siitä, että 
uskallamme katsoa eteen-
päin ja uudistaa itseämme, 
osin täysin uusien yhtiöi-
den kautta mutta myös te-
kemällä uudistuksia jo ole-
massa olevissa yrityksissä, 
sanoi Wallenberg. 

Juhlaseminaarissa kuultiin 
runsaan tunnin pituinen 
ruotsinkielinen paneelikes-
kustelu Yhteistoimintaa ja 
inspiraatiota – tie menes-

tykseen globaaleilla mark-
kinoilla. Paneelissa Fortu-
min toimitusjohtaja Pek-
ka Lundmark, Tukhol-
man kauppakamarin toi-
mitusjohtaja Maria Rank-
ka, Fazerin konsernijoh-
taja Christoph Vitzthum, 
Soundtrack Your Brand 
-yrityksen toimitusjohta-
ja Ola Sars sekä Marsnen 
Advisorsin toimitusjohtaja 
Elisabeth Thand-Ringqvist 
pohtivat suomalais-ruotsa-
laisen yhteistyön mahdol-
lisuuksia ja sen voimavaro-
ja globaaleilla markkinoil-
la. Mitä maat voivat tehdä 
yhdessä ja erillään tuodak-
seen menestystä kansainvä-
lisillä markkinoilla? Kuinka 
Suomi ja Ruotsi voivat kan-
nustaa toisiaan ja vaalia si-
jaansa markkinoilla tekno-
logisen kehityksen kärjes-
sä? Paneelikeskustelua johti 
Lars G. Nordström, joka on 
toiminut Suomalais-ruot-
salaisen kauppakamarin 
hallituksen puheenjohtaja-
na jo 16 vuotta. 

Christoph Vitzthum ko-
rosti puheenvuorossaan, 
kuinka tärkeää on keskit-
tyä asioihin, joissa ollaan 

jo hyviä, sen sijaan, että ai-
na pohdittaisiin, mitä uutta 
voisi olla. Vitzthum puhui 
myös koulutuksen mer-
kityksestä ja siitä, kuin-
ka koulutetuille tulisi tar-
jota edellytykset menestyä 
myöhemmin myös elinkei-
noelämässä. 

Fortumin toimitusjohta-
ja Pekka Lundmark toi pu-
heenvuorossaan esille met-
sän merkityksen tärkeänä 
luonnonresurssina. Perin-
teisen paperi- ja selluloosa-
teollisuuden ohella Lund-
mark nosti esiin uudet tavat 
ja teknologiat hyödyntää 
metsää. Hän puhui biomas-
san potentiaalista polttoai-
neteollisuudessa, jossa toi-
mii jo nyt uusia mielenkiin-
toisia start up -yrityksiä. 

Suomalais-ruotsalaisen 
kauppakamarin toimitus-
johtaja Kjell Skoglund to-
tesi seminaarissa, kuinka 
Suomi ja Ruotsi tarvitse-
vat toisiaan globaalin kau-
pan markkinoilla nykypäi-
vänä ehkä jopa enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin. 
Skoglundin mukaan Suo-
malais-ruotsalaisella kaup-
pakamarilla on nykypäivä-
nä tärkeä rooli.

– Vuonna 2016 meillä 
on erittäin tärkeä rooli sen 
takia, että Pohjoismaiden 
täytyy tehdä entistä enem-
män yhteistyötä pärjätäk-
seen kansainvälisillä mark-
kinoilla. 

Skoglundin mukaan kan-
sainvälinen kilpailu on ko-
ventunut 80 vuoden aikana.

– Sanoisin, että nyt meil-
lä on erittäin haastava glo-
baali kilpailu ja pärjätäk-
semme kilpailussa meidän 
täytyy tehdä läheistä yh-
teistyötä. Minulla on vä-
hän sellainen tunne, että 
kun Suomi liittyi EU:hun, 
niin Suomessa oli sellainen 
ajatus, että nyt pärjätään 
ilman Ruotsia ja voidaan 
mennä suoraan globaaleil-
le markkinoille. Mutta nyt 
tiedämme, millaiset haas-
teet meillä on Euroopas-
sa ja Venäjällä. Uskon, et-
tä kaikki Pohjoismaat tie-
tävät, että meidän täytyy 
tehdä erittäin läheistä yh-
teistyötä.

Suomalais-ruotsalaisen 
kauppakamarin toimitus-
johtaja tuumi, että suoma-
laisyrityksillä on nykypäi-
vänä hyvät mahdollisuudet 
menestyä Ruotsin markki-
noilla.

– Meillä on hyviä mah-
dollisuuksia. Meillä on pit-
kät perinteet Ruotsin kans-
sa, ja Ruotsi tuntee mei-
dät erittäin hyvin – pitkäl-
ti sen takia, että Suomel-
la on ollut erittäin kilpai-
lukykyisiä tuotteita. Mutta 
kyllä se edellyttää sitä, että 
terävöitetään entisestään 
kilpailukykyä. Tarvitaan 
myös sitkeyttä, kun men-
nään Ruotsin markkinoil-
le. Emme saa antaa perik-
si heti ja täytyy muistaa, et-
tä kustannustaso Suomes-
sa on vähän turhan korkea, 
noin 15 prosenttia korke-
ampi kuin Ruotsissa, Kjell 
Skoglund linjasi.

Juhlapäivä jatkui kello 19 il-
lallisen merkeissä Grand 
Hôtelin talvipuutarhassa. Il-
lallisen aikana kuultiin tasa-
vallan presidentti Sauli Nii-
nistön tervehdys 80-vuoti-
aalle kauppakamarille.
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Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin 
80-vuotisseminaarissa pohdittiin 
yhteistyön mahdollisuuksia
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Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin valtuuston puheenjohtaja Jacob Wallenberg avasi 
juhlaseminaarin. 

Paneelikeskustelussa Pekka Lundmark (vasemmalla), Maria Rankka, Christoph Vitzthum, Ola 
Sars ja Elisabeth Thand-Ringqvist. 

Kauppakamarin toimitusjohtaja Kjell Skoglund. Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin hallituksen puheen-
johtaja Lars G. Nordström johti paneelia.


