
Yhdessä yritysten 
puolesta



• Perustettu vuonna 1930, kun Jyväskylän
kauppiasyhdistys ajoi oman kauppakamarin
perustamista Keski-Suomeen ja lähetti kirjelmän
Keskuskauppakamarille

• Keski-Suomen kauppakamari kuuluu 
maailmanlaajuiseen yli 12 000 kauppakamarin 
verkostoon, joka tukee elinkeinoelämän 
menestystä

• Suomessa toimii 19 paikallista 
kauppakamaria sekä Keskuskauppakamari

http://kauppakamari.fi/k2/etsi-oma-kauppakamarisi/
http://kauppakamari.fi/
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Arvot

• Innovatiivinen

• Luotettava

• Vaikuttaja

• Näkijä

• Tekijä



Keski-Suomen kauppakamarin puheenjohtajisto

• Puheenjohtaja Jari Rautjärvi, toimitusjohtaja Valtra Oy

• 1. varapuheenjohtaja Jari Elonen, toimitusjohtaja Elonen Oy Leipomo

• 2. varapuheenjohtaja Antti Määttä, toimitusjohtaja Osuuskauppa Keskimaa

• 3. varapuheenjohtaja Timo Koivisto, kaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki



Keski-Suomen kauppakamari lukuina

650

33 
000

7

Yli 650 
jäsenyritystä

50

4,3

33 000 henkilöä
työskentelee
jäsenyrityksissä

7 Valiokuntaa + 
juniorikilta ja 
maakuntakilta

Yli 50 koulutusta ja 
verkostoitumistilaisuutta
vuodessa

Koulutusarvosana
4,3 asteikolla 1-5

200

Valiokunnissa
vaikutetaan yli 200 
luottamushenkilön
voimin



Jäsenedut yrityksesi hyödyksi



Valiokuntatoiminta

• Keski-Suomen kauppakamarissa varsinainen vaikutustyötä tehdään noin 200 

luottamushenkilön voimalla 7 valiokunnassa sekä Maakunta- ja Juniorikillassa

• Valiokunnat toimivat tukiverkostona toimialan ja yrityskohtaisen liiketoiminnan 

kehittämisessä

• Valiokunnissa ratkotaan yhdessä maakunnan elinkeinoelämän haasteita ja 

nostetaan esiin paikallisia kehittämiskohteita

• Valiokunnat tarjoavat jäsenilleen myös keskustelufoorumin liiketoiminnan 

kehittämiseksi ja toimialan haasteiden ratkomiseksi



Valiokunnat (vuonna 2019)

• Finanssiala

Puheenjohtaja toimitusjohtaja Pasi Sorri, 
Keski-Suomen Osuuspankki

• Digitalisaatio ja uusi liiketoiminta

Puheenjohtaja liiketoimintajohtaja Kari Aho, 
Secapp Oy

• Kasvu ja kansainvälistyminen

Puheenjohtaja toimitusjohtaja Suvi Metsola, 
Export Maker Oy

• Liikenne ja aluerakenne

Puheenjohtaja toimitusjohtaja Marko 
Huttunen, JYY

• Osaaminen
Puheenjohtaja toimitusjohtaja Olli-Pekka 
Juoperi, Humap Oy

• Valmistus ja tuotanto
Puheenjohtaja toimitusjohtaja Juha Järvi, KA-
MU Oy

• Matkailuhallitus
Puheenjohtaja toimitusjohtaja Markus Kallio, 
Varjolan Tilan Matkailu Oy

• Maakuntakilta
Puheenjohtaja toimitusjohtaja Ari Piesala, 
Karstulanseudun Kehittämisyhtiö

• Juniorikilta
Puheenjohtaja Heini Kannisto, Pengon Oy



Vaikuttaminen ja edunvalvonta

• Vaikuttamistyö pohjautuu vuosittain uudistettavaan vaikuttamissuunnitelmaan

• Valiokunnat vaikuttavat toimialan ja yrityskohtaisen liiketoiminnan 

kehittämiseen

• Kauppakamarina edistämme yritysten toimintaa ja kasvua monin tavoin

• Vaikutamme yrityksille tärkeissä asioissa jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa

• Tuomme esille jäsenyritystemme näkemyksiä ja viemme niitä eteenpäin

• Teemme aloitteita ja lausuntoja, järjestämme tapahtumia ja seminaareja sekä 

yhteistyöprojekteja ja koulutusta

• Toimintamme perustuu hyvin taustoitettuun tietoon, jota keräämme niin 

asiantuntijoilta kuin selvityksillä ja kyselyillä yrityksiltä



Kauppakamarin koulutukset

• Järjestämme vuodessa noin 50 ajankohtaista talouden, johtamisen, 

markkinoinnin, viestinnän, myynnin ja kansainvälistymisen koulutusta

• Tarjontaa laidasta laitaan: aina Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) –

kurssikokonaisuudesta erilaisiin maksuttomiin tilaisuuksiin

• Koulutuksissamme käyvät sadat eri alojen ammattilaiset kehittämässä 

osaamistaan

• Koulutukset jäsenillemme etuhintaan

• https://kskauppakamari.fi/fi-fi/koulutukset-ja-tilaisuudet/18/

https://kskauppakamari.fi/fi-fi/koulutukset-ja-tilaisuudet/18/


Suosituksia jäsenyydestä

”Olemme Magister Solutions Oy:n puolella olleet jo 
useamman vuoden mukana Keski-Suomen 
Kauppakamarin toiminnassa. Olemme hyödyntäneet 
Kauppakamarin tarjoamia koulutuksia 
avainhenkilöidemme osaamisen kehittämisessä, 
osallistuneet aktiivisesti valiokuntatyöskentelyyn sekä 
muihin Kauppakamarin järjestämiin tilaisuuksiin. Erityisen 
arvokkaaksi ovat muodostuneet myös henkilökohtaiset 
tapaamiset alueen muiden yritysten avainhenkilöiden ja 
elinkeinoelämän vaikuttajien kanssa. Näiden myötä 
onkin syntynyt sekä suoria asiakassuhteita että 
kumppanuuksia, jossa voimme yhdessä tarjota enemmän 
kuin kukin toimija erikseen. Kauppakamari on 
mahdollistanut myös yrityksemme näkyvyyden ja 
vaikuttavuuden kasvattamisen erilaisten tapahtumien 
kautta”

Kari Aho, Secapp Oy



”Kauppakamarin palveluista ovat tutuksi tulleet niin 
ajankohtaiskoulutukset kuin vientiasiakirjapalvelutkin. 
Minulle yrittäjänä tässä ajassa kauppakamari ja sen 
toiminta edustaa uudistuvaa elinkeinoelämää. 
Johtamistaitojen kehittämisen mahdollisuudet ovat 
tervetullut suunta kauppakamarin palvelutarjoomaan. 
Kauppakamari tarjoaa mahdollisuuden tutustua eri 
aloilla toimiviin ammattilaisiin ja näin mahdollistaa 
oman näkemyksen ja tietämyksen laajentamisen. 
Jäsenyys antaa myös kaltaisellemme pienyritykselle 
luontevan väylän tukea yritysvastuullisuuden ja 
elinkeinoelämän kehittymistä. Keski-Suomen 
kauppakamari on osoittanut rohkeutta uudistua ja 
samaa rohkeutta toivon koko jäsenkuntaan!” Emilia 
Koikkalainen, Koskenpään Huopatehdas

Emilia Koikkalainen, Koskenpään Huopatehdas



” Matkailuhallituksen kautta olemme 
päässeet osallistumaan matkailualan 
aktiiviseen kehittämiseen ja 
markkinointiin Keski-Suomen alueella 
hyvinkin konkreettisin, moninaisin toimin.

Myös Kauppakamarin verkoston oma-
aloitteinen hyödyntäminen yrityksemme 
liiketoiminnassa on ollut helppoa. 
Olemme osallistuneet myös 
taloushallintoon liittyviin koulutuksiin ja 
info-tilaisuuksiin, ja saaneet näistä 
konkreettista hyötyä.”

Tiina Mäntyharju, HimosLomat Oy



” Kauppakamari tarjoaa elinvoimaa generoivan 
toimintaympäristön erilaisten yritysten 
verkostoitumiselle, joka hyödyttää kaikkia toimijoita: 
esimerkiksi pk-yritykset tarvitsevat veturiyritysten 
tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia ja veturiyritykset 
pienissä huippuyksiköissä kehitettyjä keihäänkärki-
innovaatioita. Keski-Suomi tarvitsee lisää kasvua 
haluavia yrityksiä, mitä kauppakamari on edistänyt jo 
koko valtakunnankin tasolla tunnetun Kasvu Open -
konseptin avulla.

Lisäksi kauppakamarin monipuolinen koulutustarjonta 
palvelee erinomaisesti aikana, jona yrityksiltä vaaditaan 
entistä parempaa johtamista ja taitavampaa tekemistä. 
Käytämme vaikutusmahdollisuuksiamme Keski-Suomen 
kauppakamarin kautta. Jäsenyydellä mahdollistamme 
sen, että elinkeinoelämän ääni kuuluu.”

Jari Rautjärvi, Valtra Oy Ab



Tervetuloa vaikuttavaan verkostoon!

Seuraa meitä ja pysy ajantasalla:

www.kskauppakamari.fi

Facebook: Keski-Suomen kauppakamari

Twitter: @KS_kauppakamari

LinkedIn: Keski-Suomen kauppakamari

#kasvunmaakunta #keskisuomi #kamarikouluttaa #kskauppakamari

http://www.kskauppakamari.fi/

