Jäsenmaksuperusteet
yritys- ja yhteisöjäsenille 2019
Kalenterivuosittain perittävän jäsenmaksun perusteena
on liikevaihto ja henkilöstön lukumäärä.

Helsingin seudun kauppakamari
www.helsinki.chamber.fi
etunimi.sukunimi@chamber.fi
jasenasiat@helsinki.chamber.fi

Liikevaihto
alle 400 000 €
400 000 € – 1 999 999 €
2 – alle 10 M€
10–20 M€

Jäsenmaksu		
198 €
225 €
580 €
690 €

Puhelinvaihde: 09 228 601
Asiakaspalvelu: 09 2286 0360

Henkilöstön lkm ja
liikevaihto on yli 20 M€
alle 100
100–199
200–499
500–

Jäsenmaksu
990 €
1 660 €
2 400 €
3 200 €

Espoon toimisto
A Grid
Otakaari 5 a, 3. krs
02150 Espoo

Henkilöstön lkm ja
liikevaihto on yli 100 M€
yli 1 000

Jäsenmaksu
6 400 €

Mikäli liikevaihtoperustetta ei voida soveltaa, määräytyy
jäsenmaksu henkilöstön lukumäärän mukaan.
Tarvittaessa ota yhteys: jasenasiat@helsinki.chamber.fi

Helsingin toimisto
Kalevankatu 12
00100 Helsinki

Vantaan toimisto
Leija Yrityspalvelukeskus
Elannontie 3
01510 Vantaa

Kauppakamari somessa
@K2HEL

Facebook-square LINKEDIN Twitter-square
Muista myös

Etkö ole vielä jäsen?
www.helsinki.chamber.fi  Tutustu meihin 
Liity jäseneksi

www.kauppakamarikauppa.fi
www.ammattikirjasto.fi
www.chamberlink.fi
www.kauppakamarinklubit.fi
www.kauppakamarilehti.fi
www.kauppakamaritieto.fi
www.kauppakamariverkko.fi
www.koulutusonline.fi

Kehitä itseäsi ja
organisaatiotasi
Liity jäseneksi!

Kauppakamarin
jäsenenä saat
tuntuvia etuja
Varmista mielenrauhasi
Kysyttävää verotukseen, työsuhteisiin, yrityksen sopimuksiin
tai kirjanpitoon liittyen? Soita yritystoimintaan erikoistuneille lakimiehillemme – saat vastaukset nopeasti ja luotettavasti. Asiakkaiden arvio neuvonnastamme: 4,5/5.

”Olemme olleet Helsingin
seudun Kauppakamarin
jäsen vuodesta 2006.
Jäsenenä saamme monenlaista hyötyä aina neuvonnasta erilaisiin etuihin.
Pidän myös verkostoitumista
erittäin tärkeänä ja siihen
kauppakamarin tilaisuudet
tarjoavat loistavan
mahdollisuuden.”
Marko Viitikko
HR Specialist
MPS-Yhtiöt

 Asiantuntevaa neuvontaa jäsenmaksun hinnalla
Kehitä itseäsi ja organisaatiotasi
Uskotko tiedon voimaan? Haluatko pitää itsesi ja yrityksesi
kehityksen kärjessä? Järjestämme vuosittain lähes 300 ajankohtaista koulutustilaisuutta yritystoiminnan eri osa-alueilta. Laadun takeena Taloustutkimuksen yrityskuvavertailun
kärkisijat jo kymmenettä vuotta peräkkäin. Asiakaspalautteen keskiarvo 4,3/5. Opi uutta missä ja milloin vain
KoulutusOnline.fi:n avulla tai tule paikan päälle.

 Laadukasta koulutusta edulliseen jäsenetuhintaan
(säästö jopa 200 €/koulutus)

Pidä itsesi ajan tasalla
Tiedätkö, missä mennään nyt, missä huomenna? Ajankohtaiset yrityksiä koskevat uutiset löydät jatkuvasti päivittyvästä www.kauppakamarilehti.fi-verkkolehdestämme.
Lisäksi saat painetun Kauppakamari-lehden 4 krt/vuosi ja
uutiskirjeen 1 krt/kk.



Tilaa maksuton uutiskirje:
www.kauppakamarinuutiskirjeet.fi

Tiedä mitä teet
Tarvitsetko luotettavaa tietoa talous- tai palkkahallinnosta,
yhtiöoikeudesta tai ulkomaankaupasta? Asiantuntijoiden
kirjoittaman ja päivittämän KauppakamariTiedon avulla
pysyt ajan tasalla, sillä sen sisältö on aina voimassa olevan
lainsäädännön mukaista.



Kauppakamaritieto.fi edulliseen jäsenetuhintaan

Verkoston vipuvoimaa

Tiedon työntövoimaa

Etsitkö uusia asiakkaita tai kumppaneita? Autamme sinua
verkostoitumaan ja tutustumaan eri toimialojen yrityksiin
ja uusiin liiketoiminta-alueisiin tilaisuuksissamme. Tutustu
tilaisuuksiimme kauppakamarikauppa.fi/tapahtumat ja
ilmoittaudu mukaan. Yhdessä olemme enemmän. Tutustu
myös kauppakamarinklubit.fi ja kauppakamariverkko.fi.

Kaipaatko syventävää tietoa yritystoimintaan liittyvissä
asioissa? Julkaisemme vuosittain kymmeniä kirjoja mm.
talous- ja henkilöstöhallinnon, johtamisen ja juridiikan
ajankohtaisista teemoista. Painettuna tai verkossa
ammattikirjasto.fi.

 Yli 100 maksutonta verkostoitumistilaisuutta



Ammattikirjallisuutta jopa 25 % alennuksella

vuodessa

Kansainvälisty avullamme
Kehitä yritystoimintaasi

Vaikuttamisen vetovoimaa

Haluatko nopeuttaa kehitystä? Tarvitsetko uusia ajatuksia
liiketoimintaasi? Kauppakamari saattaa jäsenyrityksiään
yhteyteen lupaavien startup-yritysten kanssa. Tutustu
ChamberLink-hankkeeseemme!

Haluatko olla mukana parantamassa yritysten toiminta
edellytyksiä ja vaikuttaa elinkeinoelämää koskevaan lainsäädäntöön? Meidän vaikuttamistyömme ja luottamus
henkilöidemme kautta se on mahdollista.

 Uusi ajatuksia ja kontakteja chamberlink.fi



Olemme äänitorvesi päättäjien suuntaan

Tähtäätkö Suomen rajojen ulkopuolelle? Enterprise
Europe Network -palvelumme auttaa ulkomaisten
yrityskumppaneiden löytämisessä ja tarjoaa tietoa EU-
rahoituksesta, juridiikasta ja toimintaympäristöistä. Lisäksi
järjestämme kansainvälistymiseen liittyviä tilaisuuksia.

 Tuemme yrityksesi kansainvälistymistä
yli 60 maassa

