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TOIMINTASUUNNITELMA 2022 
 
 
1. Kauppakamarin toiminnan lähtökohdat 
 
Helsingin seudun kauppakamarin missio on vahvistaa yritysten menestystä Helsingin seudulla. Missiota 
toteutetaan proaktiivisella vaikuttamistyöllä, yritysten tarpeisiin perustuvalla palvelutoiminnalla sekä aktiivisella 
yritysten ja niiden sidosryhmien verkottamisella.  
 
Suomen 19 kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin muodostaman kauppakamariryhmän toimintaa 
kehitetään yhteisen strategian mukaisesti.  Vuonna 2022 kauppakamariryhmä keskittyy vaikuttamistyössä 
Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseen ja eduskuntavaalien tavoitteenasetteluun. Kauppakamareiden 
palveluita kehitetään yhteistyössä tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. 
 

 
2. Vaikuttamistyön painopisteet  
 
Helsingin seutu 2050 -vision laatiminen 
 
Vaikuttamistyön tueksi tarvitaan yritysten tahtotilaa kuvaava Helsingin seutu 2050 -visio ja siihen liittyvä 
toimenpidesuunnitelma. Visio ja suunnitelma kattavat yritysten toimintaedellytyksiin olennaisesti vaikuttavat 
tavoitteet erityisesti maankäytön, liikenteen, osaavan työvoiman sekä vastuullisuuden osalta.   
 
Vuonna 2022 kauppakamari 

• järjestää luottamushenkilöille fasilitoituja työpajoja, joiden perusteella laaditaan yritysten tahtotilaa 
kuvaava Helsingin seutu 2050 -visio ja vaikuttamissuunnitelma 

• viestii visiosta alueen kansanedustajille, kunnanvaltuutetuille ja muille päätöksentekijöille  
 
Vaikuttaminen aluevaaleissa ja eduskuntavaaleissa 
 
Hyvinvointialueiden aluevaalit järjestetään 23.1.2022 ja eduskuntavaalit 2.4.2023. Kauppakamarin tavoitteena 
on, että hyvinvointialueiden palvelustrategioihin kirjataan yksityistä sote-palvelutuotantoa koskevat tavoitteet. 
Hallitusohjelmaan ajetaan metropolipolitiikkaa koskevia tavoitteita. 
 
Vuonna 2022 kauppakamari 

• edistää aktiivisesti yksityisen ja kolmannen sektorin sote-palvelutuotantoa koskevien tavoitteiden 
kirjaamista hyvinvointialueiden palvelustrategioihin 

• laatii Helsingin seutua koskevan eduskuntavaaliohjelman ja hallitusohjelmaan vaikuttamista koskevan 
suunnitelman 

• ajaa metropolipolitiikan tavoitteita vaali- ja budjettiriihivaikuttamisessa 
 
Vastuullisuuden edistäminen ja liiketoimintaympäristön kehittäminen 
 
Vuoden 2022 aikana yritysten toimintaympäristö kehittyy pandemiatilanteesta kohti uutta normaalia. Uudessa 

tilanteessa korostuvat digitaalisen liiketoiminnan turvallisuus, pandemian oppien hyödyntäminen ja tarve tukea 

yritysten muutosvalmiuskyvykkyyksiä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Suomalaisille yrityksille 

aukeaa uusia kansainvälisiä markkinoita koronaelvytyksen ja hiilineutraalisuustavoitteiden myötä erityisesti 

vihreän siirtymän ja digitalisaation sektoreilla.       
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Vuonna 2022 kauppakamari 

• tukee pk-yritysten toiminnan vastuullisuuden kehittämistä osana vuosien 2022 - 25 Enterprise Europe 
Network -konsortion työohjelmaa 

• edistää kauppakamariryhmän kehittämän Ilmastositoumuksen ja ihmisoikeusvastuuta koskevan 
Ihmisoikeussitoumuksen käyttöönottoa yrityksissä 

• edistää sukupuolten välisten tasapuolisten etenemismahdollisuuksien toteutumista yrityksissä 
järjestämällä Johtajuuden Naiskamari -tilaisuuksia 

• vaikuttaa aktiivisesti seudun kaupunkien koronapalautumissuunnitelmiin 

• kouluttaa yrityksiä varmistamaan toiminnan jatkuvuus poikkeusolosuhteissa, jakaa hyviä 
varautumisen toimintamalleja ja tuottaa yritysjohdolle malleja vastata yrityksen kyberturvallisuudesta 

• kouluttaa yrityksiä varautumaan hybridiuhkiin ja tekee asiasta tilannekuvaselvityksen  

• opastaa yrityksiä uusilla vientimarkkinoilla tarvittavasta valmistelutiedosta, jolla turvataan 
liiketoimintaa uudessa kohdemaassa 

• vastaa kyberturvallisuuden osaajapulaan yrityksissä edistämällä alan koulutusta yhteistyössä 
kyberturvallisuusalan yritysten kanssa 

• aloittaa hankkeen yritysten kaupallistamis- ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseksi  
 
Maankäytön ja liikenteen kehittäminen 
 
Maankäytön suunnittelun, kaavoituksen ja kuntien maapolitiikan tulee tukea Helsingin seudun kasvua, 
yritysten kilpailukykyä, asuntotuotantoa, työvoiman saatavuutta sekä liikenteen sujuvuutta.   
 
Vuonna 2022 kauppakamari  

• korostaa metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistä yli kuntarajat ulottuvana 
kokonaisuutena 

• edistää viranomaisten ja yritysten vuorovaikutusta ja yhteistyötä maankäytön suunnittelussa 

• painottaa riittävän vuokra-asuntotuotannon merkitystä työvoiman saatavuudelle 

• vaikuttaa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen kaupan sijainnin ohjauksen 
keventämiseksi sekä kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamiseksi  

• vaikuttaa Helsingin keskusta-alueen kehittämistä koskevaan suunnitteluun keskustan 
saavutettavuuden, elinvoimaisen yritysrakenteen ja Helsingin satamanosien toimintaedellytysten 
turvaamiseksi 

 
Liikenteen toimivuuden edistäminen, logistisen tehokkuuden lisääminen ja ulkomaankaupan yhteyksien 
parantaminen edellyttävät liikenneverkon palvelutason kohentamista. Työmatka- ja asiointiliikenteen 
sujuvuuden kannalta on tärkeää parantaa seudun poikittaisia liikenneyhteyksiä ja 
liityntäpysäköintimahdollisuuksia. 
 
Vuonna 2022 kauppakamari  

• edistää työssäkäyntialueen liikennejärjestelmän suunnittelua kokonaisuutena kaikki liikennemuodot 
mahdollistaen 

• vaikuttaa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -suunnitelman 
valmisteluun 

• edistää liikenneinfrastruktuurin kehittämistä ja liikenteen rahoituksen uudistamista valtakunnallisena 
ratkaisuna 

• torjuu liikenteen kokonaisverorasituksen nostamista sekä liikenteen alueellisia veroja 

• edistää Pisara-radan, lähijunaliikenteen varikkojen, liityntäpysäköintialueiden, Kehä IV:n ja raskaan 
liikenteen taukopaikkojen toteuttamista 

• edistää Kehä I:n, Kehä III:n, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän toimivuuden parantamista 

• korostaa satamien sujuvien liikenneyhteyksien ja kaupunkilogistiikan toimivuuden merkitystä 

• painottaa Helsingin keskusta-alueen saavutettavuutta ja katutöiden tehokasta toteuttamista  

• korostaa Suomi-radan, Tunnin juna -yhteyden ja Itäradan rakentamisen merkitystä pitkällä aikavälillä. 
 

Osaavan työvoiman tarjonnan turvaaminen 

Yritysten osaavan työvoiman tarve kasvaa pitkittyneestä koronapandemiasta huolimatta. Helsingin seudun 
yritysten keskeisenä haasteena on varmistaa osaavan työvoiman saatavuus, jolla vastataan väestön 
ikääntymiseen, uusien työpaikkojen syntymiseen ja toimialojen rakennemuutokseen.  
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Vuonna 2022 kauppakamari  

• selvittää yritysten koulutus-, osaamis- ja rekrytointitarpeita  

• tekee yhteistyötä alueen TE-hallinnon, kuntien elinkeino- ja työllisyystoimien ja oppilaitosten kanssa 
työllisyyden nostamiseksi ja suhdanteiden parantamiseksi sekä tekee aloitteita työvoiman tarjonnan 
lisäämiseksi ja osallistuu tarvittaessa aluepilotteihin 

• seuraa hallitusohjelman työllisyysasteen nostoon tähtääviä toimia ja osallistuu julkiseen keskusteluun 
työllisyysasteen nostoa ja osaavan työvoiman saatavuutta koskevissa teemoissa  

• kehittää Ennakointikamarissa ratkaisuja seudun koulutus- ja työvoimatarpeisiin yhteistyössä Helsingin 
yliopiston, ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten, TE-hallinnon sekä Uudenmaan liiton 
kanssa   

• vaikuttaa ammatillisen koulutuksen kehittämiseen sekä edistää yritysten ja oppilaitosten 
vuorovaikutusta 

• painottaa riittävien koulutuspaikkamäärien ja resurssien saamista korkeakouluihin, ammatilliseen 
koulutukseen ja työvoimakoulutukseen suhteessa Helsingin seudun tarpeisiin 

• seuraa ja vaikuttaa jatkuvan oppimisen ja työllisyyspalveluiden uudistusten toimeenpanoon sekä 
osallistuu niitä koskevaan hallitusohjelman julkiseen keskusteluun.  

 
Työperäisen maahanmuuton edistäminen 
 
Työperäisen maahanmuuton lisääminen on välttämätöntä Suomen osaajapulan hoitamiseksi, yritysten kasvun 
ja innovaatiokyvyn varmistamiseksi. Työlupaprosessit on uudistettava siten, että kokonaiskäsittelyaika on 
maksimissaan yksi kuukausi, prosessit ovat selkeitä ja seudulliset asettautumispalvelut vastaavat yritysten 
tarpeisiin.  
 
Vuonna 2022 kauppakamari 

• työskentelee työ- ja elinkeinoministeriön ja Migrin kanssa maahantuloon ja asettautumiseen liittyvien 
palveluiden kehittämisessä siten, että uusi lainsäädäntö on voimassa vuonna 2022       

• osallistuu International House Helsinki -palvelun työnantajapalveluiden kehittämiseen ja antaa 
neuvontaa työnantajille kansainvälisen työvoiman rekrytointiin ja palvelutarpeisiin liittyvissä 
kysymyksissä 

• hakee ratkaisuja asettautumispalvelujen kehittämiselle, jotka lisäävät Suomen vetovoimaa yritysten ja 
osaavan työvoiman kohdemaana 

• tekee yhteistyötä viranomaisten, oppilaitosten ja yritysten kanssa ammatillisen kotoutumisen ja 
työperäisen maahanmuuton edistämiseksi 

 
Viestintä 
 
Kauppakamari vahvistaa vuoropuhelua jäsenten ja keskeisten sidosryhmien kanssa yrityksille ja 
elinkeinoelämälle tärkeistä teemoista. 
 
Vuonna 2022 kauppakamari 

• tukee aluevaaleihin ja eduskuntavaaleihin liittyvää vaikuttamistyötä vahvalla medianäkyvyydellä 

• ottaa vahvasti kantaa yrityksille ja elinkeinoelämälle tärkeisiin asioihin sosiaalisessa mediassa 

• viestii Helsingin seutu 2050 -visiosta   
 

 

3. Kauppakamarin neuvonta-, asiakirja- ja kansainvälistymispalvelut  

 

Kansainvälisten verkostojen vahvistaminen  

  

Kauppakamareiden paikallisten toimijoiden verkosto ulottuu lähes jokaiseen maahan.  Suomen 
kauppakamarit ovat organisoineet maailmalla toimivien suomalaisten kauppakamareiden FinnCham 
verkoston, jossa on 37 akreditoitua kauppakamaria eri maissa. Kauppakamarissa toimii lisäksi Enterprise 
Europe Network -yksikkö (EEN), joka on osa EU:n komission yli 60 maassa toimivaa 
yritysneuvontaverkostoa. 
 

 

 



4 

 

Vuonna 2022 kauppakamari  

• vastaa kauppakamarissa toimivan EEN:n yksikön toiminnasta osana Suomen konsortiota EU:n 
tulevalla ohjelmakaudella 

• aloittaa hankkeen toimialueensa yritysten kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseksi 

• neuvoo yrityksiä kansainvälistymiseen ja vieraskieliseen työvoimaan liittyvissä asioissa osana Talent 
Helsinki -hanketta sekä avustaa yrityskontaktien hankkimisessa  

• järjestää yrityksille markkinainfo- ja kansainvälistymistilaisuuksia  

• lähettää suomalaisia harjoittelijoita koronatilanteen salliessa FinnCham-kauppakamareihin 
 

 Asiakirjapalvelut   
  

Kauppakamarit myöntävät EU:n alkuperätodistuksia yrityksille sekä legalisoivat kauppalaskuja ja antavat 

erikoistodistuksia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Näiden lisäksi kauppakamareilla on maailmanlaajuinen ATA 

carnet -tulliasiakirjasopimus.   

  

Vuonna 2022 kauppakamari     

• järjestää koulutusta ulkomaankaupan asiakirjojen käytöstä 

• markkinoi yrityksille kauppakamarista saatavia ulkomaankaupan asiakirjoja 

• selvittää kauppakamariryhmän kanssa kauppakamarilain muutostarpeen asiakirjatoiminnan 

viranomaisstatuksen vahvistamiseksi 

• kehittää sähköistä vientiasiakirjajärjestelmää  

• antaa erikoistodistuksia vientiä ja erilaisia poikkeustilanteita varten 

  

Lakiasiain- ja kirjanpidon jäsenneuvonta   

  

Kauppakamarin jäsenyrityksille annetaan asiantuntijaneuvontaa työoikeuden, verotuksen, kirjanpidon, 

sopimusoikeuden, viennin asiakirjojen ja EU-asioiden alueilla.  Kauppakamari neuvoo myös 

neuvontasopimuksen perusteella yli 5000 muiden kauppakamareiden jäsenyritystä. 

  

Vuonna 2022 kauppakamari   

• suuntaa neuvontaa suhdannetilanteen ja yritysten tarpeiden mukaisesti ja  

• kehittää viennin ja tuonnin kauppaprosesseihin liittyvää neuvontaa 

• lisää ulkomaiseen työvoimaan liittyvän neuvonnan volyymia 

 

 

4.  Helsingin Kamari Oy:n palvelut  

Helsingin Kamari Oy tuotteistaa kauppakamarin vaikuttamistyön ja neuvontapalvelun asiantuntijuutta 
ajankohtaisiksi sisällöiksi ammattilaisille. 

Yhtiö tarjoaa monipuolisia koulutus-, julkaisu- ja verkostoitumispalveluja yhteistyössä asiantuntijaverkostonsa 
kanssa erityisesti  

• talouden ja verotuksen 

• työsuhde-, palkka- ja HR-asioiden  

• johtamisen ja hallitustyön ammattilaisille. 

Lisäksi tuotetaan valittuja palveluja juridiikan, sihteerityön, myynnin ja markkinoinnin sekä viennin osaajille. 
  
Asiakkaille tarjotaan ajankohtaiskoulutuksia lakimuutoksista ja parhaista käytännöistä, järjestetään 
ammattilaiset yhteen kokoavia seminaareja sekä julkaistaan ammattikirjoja ja sähköisiä tietopalveluja. Johdon 
ja esihenkilöiden verkostoitumista ja ammatillista kehitystä tuetaan Johtajaklubi-toiminnalla.  
 
Vuonna 2022 Helsingin Kamari Oy 

• uudistaa digitaalista palveluvalikoimaa vastaamaan yhä paremmin suurten organisaatioiden tarpeisiin 

• jatkaa vuonna 2021 tehtyjä kehityshankkeita mm. etä- ja videokoulutuksien teknisen toteutuksen, 
verkkokaupan ja verkko-oppimisympäristön osalta 

• kehittää valtakunnallista Johtajaklubi-toimintaa 

• panostaa valtakunnalliseen kauppakamariyhteistyöhön ja yhteiseen tuotekehitykseen. 
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5. Aluetoiminta  

Kauppakamari vaikuttaa elinkeinopoliittiseen päätöksentekoon koko Helsingin seudulla. Kullakin alueella 

pidetään aktiivisesti yhteyttä paikallisiin kansanedustajiin ja kunnanvaltuutettuihin sekä keskeisiin 

viranhaltijoihin.  

Espoo 
   
Kauppakamari osallistuu Business Espoo -palveluverkoston kehittämiseen yhdessä muiden yritystoimijoiden, 
kaupungin sekä Aalto-yliopiston kanssa Otaniemen kasvuyrityskeskus A Gridin tiloissa. Erityisesti painotetaan 
yhteistyötä alueen startup- ja kasvuyritysten kanssa. Espoon liikenneverkkoa kehitetään lähivuosina 
merkittävästi. Länsimetron toisen vaiheen, Raide-Jokerin ja Espoon kaupunkiradan suunnittelussa 
kauppakamari korostaa elinkeinovaikutusten huomioon ottamista.  
 
Vuonna 2022 kauppakamari  

• osallistuu aktiivisesti Business Espoon yrityspalveluiden kehittämiseen  

• järjestää Boost Up -yritysklinikoita sekä verkostoitumistilaisuudet Business Espoon Elinkeinofoorumin 
sekä syysseminaarin yhdessä Business Espoo -verkoston kanssa. 
 

Vantaa  
 
Kauppakamari korostaa Vantaan kaupungin tulevaisuuden rakentamisessa monialaisen yrityskannan 
merkitystä. Helsinki-Vantaan kansainvälisen lentoaseman uudistukset ja Aviapolis-alueen rakentaminen ovat 
keskeiset tekijät Vantaan profiloinnissa kansainvälisen yritystoiminnan sijoituspaikkana. Kauppakamari 
kannattaa keskustojen uudistamista ja erityisesti Tikkurilan ja Myyrmäen alueiden kehittämistä.  
 
Vuonna 2022 kauppakamari 

• osallistuu lentoliikenneverkoston yhteistyöryhmän toimintaan 

• järjestää jäsenistölle verkostoitumistilaisuuksia ajankohtaisista aiheista 

• tutustuttaa kaupungin johtoa kauppakamarin jäsenyrityksiin järjestämällä yritysvierailuja 

• osallistuu Vantaan elinkeinopäivän järjestämiseen.  
 
Itä-Uusimaa (teksti tarkistetaan kk-yksikön hallituksessa 7.9.2021) 
 
Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön vaikuttamistyössä tuodaan esille elinkeinoelämän ja teollisuuden 
merkitys alueen kunnille, monipuolisen elinkeinoelämän tärkeys erityisesti alueelta tapahtuvan vientitoiminnan 
kasvattamiseksi sekä Itä-Uudellamaalla tapahtuvan koulutuksen merkitys ammattitaitoisen työvoiman 
turvaamiseksi. 
 
Yksikkö edistää Helsinki-Porvoo-Loviisa joukkoliikenneyhteyksien parantamista lyhyellä aikajänteellä linja-

autoliikenteenä ja pitkällä aikavälillä Helsingistä itään suuntautuvaa nopeaa raideyhteyttä. Lisäksi nostetaan 

esille alueen sopivuus helsinkiläisten tietotyöläisten asuinpaikkana hyvien etätyömahdollisuuksien ansiosta. 

Vuonna 2022 kauppakamari  

• järjestää Itä-Uudenmaan yrityspalkinto -kilpailun, keväällä Itä-Uudenmaan Elinkeinoaamun ja syksyllä 

Talouden ja verotuksen ajankohtaistilaisuuden 

• edistää ennakoivaa ja menestyvää osaamista Itä-Uudellamaalla. 

Keski-Uusimaa  

Keski-Uudellamaalla kauppakamari edistää yritysten ja kuntien yhteistyötä. Vaikuttamistyössä tuodaan esille 
yrityksille suotuisan toimintaympäristön merkitys alueen vetovoimalle. Kauppakamari korostaa alueen 
logistista sijaintia metropolialueella ja painottaa kuntarajat ylittäviä maankäyttöratkaisuja sekä volyymietujen 
hakemista julkisessa palvelutuotannossa. Liikennehankkeista tärkeimpiä ovat Kehä IV ja Kehä V -hankkeet 
sekä julkisen poikittaisliikenteen rakentaminen työvoiman liikkuvuuden ja tavaraliikenteen helpottamiseksi.  
 
Vuonna 2022 kauppakamari 

• edistää kuntapäättäjien ja yritysten verkostoitumista 

• järjestää Keski-Uudenmaan elinkeinoseminaarin yhteistyökumppanien kanssa 

• järjestää jäsenistölle verkostoitumistilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.  



6 

 

Luoteis-Uusimaa  
  
Luoteis-Uudellamaalla painopisteinä on yritysten ja kuntien välisen yhteistyön vahvistaminen sekä 

vaikuttaminen alueen keskusten kehittämishankkeisiin ja niihin liittyviin liikennejärjestelyihin sekä toimialueen 

kuntien yleiskaavoitukseen. Kauppakamariyksikkö vaikuttaa erityisesti Nummelan eteläosien teollisuus- ja 

työpaikkakaavoitukseen. Liikennehankkeista tärkeimpiä ovat Espoo–Vihti–Lohja -junarata, Kehä V -hanke 

sekä Vt 2:n kehittäminen. Kauppakamariyksikkö pitää tärkeänä alueen ammatillisen koulutustarjonnan ja 

elinkeinoelämän tarpeiden vastaavuutta.  

Vuonna 2022 kauppakamari  

• edistää kuntapäättäjien ja yritysten verkostoitumista 

• jatkaa tiivistä yhteistyötä alueen kuntien ja yrittäjäyhdistysten kanssa 

• järjestää keväällä verotusta ja syksyllä talouskehitystä käsittelevän tilaisuuden. 
 

 

6. Oppilaitokset  
 
Kauppakamari toimii aktiivisena omistajana Haaga-Helian ammattikorkeakoulu Oy:ssä ja Helsinki Business 
College Oy:ssä.  Kauppakamari painottaa yrittäjyyden ja yritysyhteistyön merkitystä oppilaitosten toiminnassa.  
 
Kauppakamarilla on kaupallisen koulutuksen rahasto, jonka avustuksilla tuetaan liiketalouden koulutuksen 
kehittämistä. Vuonna 2022 rahasto tukee Business Collegen opetuksen ja palvelujen digitalisointia, 
palvelumuotoilun koulutusohjelmaa Business Collegen ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyönä, 
Haaga-Helian, Metropolian ja Business Collegen PasilaHUB-hanketta sekä liiketalouden opiskelijoiden 
harjoittelujaksojen järjestämistä ulkomailla kahdenvälisissä kauppakamareissa.   

 
 


