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Toiminta-ajatus
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• Rauman kauppakamari on jäsenten etuja ajava verkostoitunut ja tuloksellinen 

elinkeinoelämän kehittäjä. 

• Kauppakamari antaa alueen elinkeinoelämälle yhden yhteisen äänen.

• Kauppakamari tukee ja edistää  jäsentensä sekä alueensa elinkeinoelämän kehitystä  

ja kasvua vaikuttamalla

• alueensa yritystoiminnan toimintaedellytysten, kilpailukyvyn ja kasvun sekä

• seudun vetovoimaisuuden parantamiseen jatkuvasti muuttuvassa, 

kansainvälisessä toimintaympäristössä



Missio ja visio
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•Missio:  Rauman seutu – paras paikka 

elinkeinoelämälle!

•Visio: Elinkeinoelämän tuloksekkain 

vaikuttaja ja vahva, sitoutunut ja kasvava 

jäsenyhteisö.



Arvot
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• Jäsenlähtöisyyys

• Toimintamme perustuu 

yritysten todellisiin tarpeisiin

• Yhteistyökykyisyys 

• Luotettava ja uskottava kumppani

• Jäseniä yhteen kokoava voima

Kuva: Samuli Ahtiainen



Strategiset päämäärät
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• Toimintamme lähtee jäsenten tarpeista ja tarjoaa vahvan ja myönteisen 
jäsenkokemuksen - ”olemme jäsenten asialla sydämellä ja toiminnalla”

• Jäsenkuntamme on sitoutunutta, aktiivista, elinkeinoelämän laajasti kattava ja 
lukumäärältään kasvava 

• Vaikutamme Rauman seutukunnan ja koko länsirannikon vetovoiman ja 
osaamisresurssien kasvattamiseen

• Olemme ajankohtaisten yrityspalvelujen tuottaja, jotka käyttäjät kokevat 
erittäin laadukkaiksi ja hyödyllisiksi

• Toimimme aktiivisena verkoston rakentajana yritysten ja sidosryhmien kesken

• Otamme aktiivisen roolin alueemme tutkimus- ja kehittämisresurssien 
vahvistamiseksi ja koordinoimiseksi 



Strategisten päämäärien saavuttamiseksi
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OMAN 
TOIMINNAN 

KEHITTÄMINEN 
KANTAA OTTAEN 
JA VAIKUTTAEN

AKTIIVINEN 
MEDIANÄKYVYYS

YHTEISTYÖ 
SATAKUNNAN, 

TURUN JA 
TAMPEREEN 
KAMARIEN 

KANSSA



Toimintamme 
painopisteet 2018-2020



Vaikuttamisen painopisteet
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• Alueen kilpailukyky elinkeinoelämän kannalta

• Infrastruktuuri 
– liikenne (VT8 kärkihanke), kaavoitus, palveluinfra

• Kasvutekijät 
– yrittäjyys, innovaatiot, elinkeinoja tukevat verkostot

• Osaamispääoma 
– elinkeinoelämän tarvitsemien osaajien koulutus, erityisesti 

teknis-taloudellinen korkeakoulutus Lounais-Suomen alueella, 
kotimaisten ja kansainvälisten osaajien rekrytoinnin tuki, alueen 
vetovoima

• Markkinat 
– Kansainvälistyminen



Ajankohtaiskoulutuksen painopisteet
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• Lyhytkestoinen esimies- ja toimihenkilökoulutus

• Proaktiivinen jäsenyritysten koulutustarpeiden tunnistaminen

• Vuorovaikutteisen koulutusyhteistyön käynnistäminen jäsenyritysten kanssa ns. 
tilaajapohjalta yhteistyössä Satakunnan KK:n kanssa

• Lisääntyvä yhteistyö Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarien kanssa

• Koulutuksissa asiakas kokee toteutuksen ja sisällön huippulaadukkaina.



Kansainvälistymispalvelujen painopisteet
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• Pk-yritysten ulkomaankaupan edistäminen ja verkottuminen

• Kansainvälisyyden edistäminen: projektit, palkitsemiset, ajankohtaiskoulutus

• Ulkomaankaupan asiakirjapalvelu



Muut painopisteet
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• Asiantuntijapalvelut ja viranomaispalvelut – keskeisinä hankkeina kansainvälistymistä 
palvelevat,  alueen vetovoimaa vahvistavat projektit

• Elinkeinoelämää kuvaavan tietopohjan vahvistamista tukevat projektit ja toiminta

• Alueen elinkeinoelämän tunnettuutta ja brändäytymistä vahvistava toiminta

• T&K:n vahvistumista edesauttava toiminta

• Jäsenmäärän kasvu



Kiitos!

ritva.toivonen@rauma.chamber.fi


