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Vuosikertomus 2019 
 
Vuosi 2019 oli Hämeen kauppakamarin 79. toimintavuosi sekä 13. toimintavuosi Hämeen ja Lahden 

kauppakamareiden yhdistyttyä 31.12.2006. 

 

Hämeen kauppakamarin katsaus  

  

Hämeen kauppakamarin toimintavuosi 2019 oli aktiivinen. Positiivinen maailmantalous heijastui Suomeen ja 

Hämeeseen. Työttömyystilanne koheni, yritysten investointihalukkuus kasvoi, ja vienti erityisesti EU:n 

ulkopuolisiin maihin oli vahvaa. Hyvästä suhdanteesta johtuen yritysten suurimmaksi kasvun esteeksi kehittyi 

osaavan työvoiman saatavuus.  

 

Hyvä taloudellinen tilanne heijastui myös Hämeen kauppakamarin toimintaan. Jäsenmäärä ylitti ensimmäistä 

kertaa yli tuhannen jäsenen rajan. Vientiasiakirjojen laskutus kasvoi voimakkaasti ja koulutusmyynti säilyi 

korkealla tasolla. 

 

Hämeen kauppakamari toteutti määrätietoisesti toiminta-alueensa edunvalvontaa, jossa tärkeimpänä 

panostusalueena oli osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen kiinnittämällä huomiota erityisesti 

oppilaitosyhteistyöhön. Työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi Hämeen kauppakamari toteutti 

ensimmäistä kertaa Kansainvälinen Osaaja -päivän. Yhteistyö Hämeen panssariprikaatin kanssa jatkui 

rekrytointitapahtumien osalta. 

Hämeen kauppakamarin hallitus päätti lahjoittaa 80-vuotisjuhlarahastosta 200 000 euroa LUT:lle 

(Lappeenrannan ja Lahden teknillinen yliopisto) ja Hämeen ammattikorkeakoululle. Lahjoituksella 

rahoitetaan viiden vuoden ajan digitaalisen markkinoinnin professuuria sekä kiertotalouden ja robotiikan 

tutkijayliopettajien tutkimustoimintaa. 

Valiokunnat toimivat aktiivisesti ja toteuttivat kauppakamarin yhteistä toimintasuunnitelmaa, jossa korostui 

mm. osaavan työvoiman saannin turvaaminen, yritysturvallisuus sekä ennakointiosaamisen lisääminen 

jäsenyrityksissä. Valiokuntakokouksia pidettiin yli kolmekymmentä ja jäseniä valiokunnissa on runsaat 

kolmesataa. 

 

Hämeen kauppakamarin viestintä oli tehokasta, sen ollen neljänneksi tehokkain viestittäjä kaikista 

kahdeksastatoista Suomen kauppakamarista. Rekisteröityjä mediaosumia oli 305 kpl.  

 

Hämeen kauppakamarin toimintavuoden 2019 liikevaihto kasvoi ja tulos vahvistui merkittävästi edelliseen 

tilikauteen verrattuna. Hyvään tuloksen vaikuttivat edellisen tilikauden sijoitusten alaskirjausten palautukset, 

PHP:n osingot sekä vientiasiakirjojen myynnin kasvu. 
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Maailmanlaajuinen pandemia on vaikuttanut voimakkaasti alkaneeseen vuoteen Suomessa. Olemme 

maamme rauhanajan vakavimmassa kriisissä. Tämä vaikuttaa myös Hämeen kauppakamarin toimintaan. 

Koulutustoiminta tulee vähenemään ja siirtymään enenevästi verkkoon, vientiasiakirjojen määrä tulee 

laskemaan viiveellä, ja viestintä ja muut tukitoiminnot tulevat lisääntymään merkittävästi. Hämeen 

kauppakamari toimii aktiivisesti maakuntiemme kriisiryhmissä.  

 

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen 

 

 

Globaali epävarmuus leimasi vuotta 2019 
 

Suomelle vuosi 2019 oli taloudellisesti kohtalainen– nykytiedon valossa talouskasvu oli noin yhden prosentin 

luokkaa eli suurin piirtein potentiaalisen talouskasvun vauhtia. Talouskasvu oli erityisesti yksityisen ja 

julkisen kulutuksen sekä tavaroiden ja palveluiden viennin varassa.  

Vuonna 2019 sekä Ruotsin että Saksan talouskasvut notkahtivat lähelle nollaa. Suomi on läheisesti sidottu 

molempiin maihin, sillä yhteensä noin neljännes Suomen viennistä suuntautuu Ruotsiin ja Saksaan. 

Ainakaan lyhyellä aikaperspektiivillä merkittävien kohdemaiden haasteet eivät ehtineet heijastua 

merkittävästi Suomen vientiin. 

Viime vuonna työvoimapula oli edelleen haaste monille yrityksille. Kauppakamarien loppuvuodesta 2019 

jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan lähes 65 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heillä on pulaa tai paljon 

pulaa osaavasta työvoimasta. Noin 45 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että osaajapula rajoittaa yrityksen 

kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä.  

Työvoimapulan kääntöpuolena työttömyysaste puristui alle seitsemään prosenttiin ja työllisyysaste nousi yli 

72 prosenttiin. Työikäisestä väestöstä siis keskimäärin liki 2,5 miljoonaa henkeä oli töissä vuonna 2019. 

Työmarkkinoiden positiivisesta vireestä huolimatta julkinen talous oli edelleen vakavasti epätasapainoinen 

arviolta yhden prosentin eli yli kahden miljardin euron alijäämällä. Pääministeri Sanna Marinin hallitus saa 

tehdä hartiavoimin töitä, mikäli se aikoo saavuttaa sekä 75 prosentin työllisyystavoitteensa että tavoitteen 

julkisen talouden tasapainosta vuonna 2023. Tällä hetkellä tosin näyttää siltä, ettei edes 75 prosentin 

työllisyysaste riitä tasapainottamaan julkista taloutta. 

Viime vuonna kansainvälisessä taloudessa oli myrskyisää. Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasota varjosti 

kansainvälistä kauppaa, jonka volyymi ei kasvanut vuonna 2019. Brexit-prosessi langetti epävarmuuden 

varjon Euroopan ylle. Toisaalta mm. Japanin kanssa solmittu vapaakauppasopimus astui voimaan vuonna 

2019. Lisäksi EU ja Mercosur eli Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay saavuttivat poliittisen 

yhteisymmärryksen kauppasopimuksesta. 
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Epävarmuuksista huolimatta rahoitusmarkkinat porskuttivat. Dow Jones -indeksi nousi vuodessa noin 25 

prosenttia ja NASDAQ liki 40 prosenttia. Myös P/E-luku eli osakkeen hinnan ja tuloksen suhde nousi ollen 

selvästi pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. On avoin kysymys, mitä listattujen osakkeiden hintojen 

paisuminen ympäri maailmaa tarkoittaa tulevaisuudessa. Selvää kuitenkin on jo tässä vaiheessa, että 

koronaviruksen aiheuttama epävarmuus ja tuotannon haasteet ovat säikäyttäneet rahoitusmarkkinat ja suuri 

osa vuoden 2019 pörssinoususta on sulanut lyhyessä ajassa vuoden 2020 alkupuolella. Aika näyttää, 

minkälaisia reaalisia vaikutuksia koronaviruksen leviämisellä ympäri maailmaa on. 

 

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki 

 

Sääntömääräiset kokoukset 
 

Kevätkokous 

 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 21.5.2019 Lahden Messukeskuksen Lahti Hallin kokoustilassa.  

Kokouksessa muun muassa valittiin Vaalivaliokunta seuraavaan kevätkokoukseen 2020 saakka. 

 

Varsinaisten kokousasioiden jälkeen luovutettiin Hämeen kauppakamarin 80 -vuotisjuhlarahastosta 200 000 

euroa Hämeen ammattikorkeakoululle (HAMK) ja Lappeenrannan–Lahden teknilliselle yliopistolle (LUT). 

Lahjoituksilla rahoitetaan Hämeen ammattikorkeakoulun robotiikan tutkijayliopettajan työtä 50 000 eurolla ja 

kiertotalouden tutkijayliopettajan työtä 50 000 eurolla ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) 

viisivuotista professuuria 100 000 eurolla. 

 

Kokousesitelmän piti MDI – Aluekehittämisen konsulttitoimiston asiantuntija, VTT Timo Aro aiheenaan 

”Hämeen tulevaisuus alue- ja väestönkehityksen näkökulmasta”. 

 

Esitelmän jälkeen siirryttiin verkostoitumis-cocktails –tilaisuuteen.   

 

 

Syyskokous 

 
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 14.11.2019 Hämeenlinnan Raatihuoneen Juhlasalissa.   

 

Vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti syyskokous päätti hallituksen jäsenmäärästä sekä valitsi 

hallituksen jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat erovuoroisten tilalle vuosiksi 2020-2021.  

 

Varsinaisten kokousasioiden jälkeen luovutettiin Keskuskauppakamarin kultaiset elämäntyömerkit, Lahden 

Seudun Kehitys LADEC Oy:n liiketoimintakehittäjä Jyrki Rautkivelle, Kultakeskus Oy:n yrittäjäneuvos Ilkka 
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Ruoholalle ja Telia Finland Oyj:n Development Manager, Senior Expert Kimmo Vähätiitolle tunnustuksena 

vuosien ansiokkaasta työstä maamme elinkeinoelämän hyväksi.  

 

Keskuskauppakamarin kultainen elämäntyömerkki myönnettiin myös Etelä-Hämeen Osuuspankin 

kehitysjohtaja Tuija Lehdolle, mutta hän oli työmatkansa takia estynyt saapumasta syyskokoukseen ja 

elämäntyömerkki luovutettiin hänelle myöhemmin. 

 

Kokousesityksen piti Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran johtaja Mari Pantsar aiheenaan ”Voiko 

Suomi ratkaista globaalin kestävyyskriisin?”. 

 

Tilaisuuden päätteeksi siirryttiin cocktail-tilaisuuteen Raatikellariin.  

 

 

Hallitus  

 
Toimintavuoden aikana hallitus kokoontui viisi kertaa. Hallitus piti kokouksensa Janakkalan kunnantalolla, 

Heinolan kaupungintalolla, Lahden Messukeskuksessa, Hollolan kunnantalolla ja Hämeenlinnan 

Raatihuoneella. 

 

Hallituksen kokouksissa keskityttiin kokouspaikkakuntien kasvuun ja kehitysnäkymiin. Lisäksi kokouksissa oli 

erilaisia teemoja, kuten työvoiman saannin turvaaminen, oppilaitosyhteistyö, raideliikennekysymykset ja 

alueen matkailu. Hallitus päätti kutsua Hämeen kansanedustajia vuorollaan hallituksen kokouksiin. 

Kansanedustaja Hilkka Kemppi osallistui ensimmäisenä edustajana Hollolassa pidettyyn kokoukseen. 

 

Kokouksissa käsiteltiin vakioaiheina jäsenmäärän ja tuloksen kehittymistä; tilinpäätöstä, Vaalivaliokunnan 

kokoonpanoa, kauppakamarin toiminta-alueen keskeisiä edunvalvontakohteita sekä laadittuja lausuntoja ja 

kannanottoja sekä kevät- ja syyskokousasioita. Hallitus perusti 80-vuotisjuhlan kunniaksi 200 000 euron 

rahaston, jolla tuetaan Lappeenrannan ja Lahden teknillisen yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun 

tutkimustoimintaa. 

 

Hämeen kauppakamari haki vuoden aikana Keskuskauppakamarin kultaiset elämäntyömerkit seitsemälle 

alueemme elinkeinoelämän vaikuttajalle. Elämäntyömerkit luovutettiin kevät- ja syyskokouksissa.  

 

Hallitus osallistui valiokuntien yhteiseen Vaikuttamisiltapäivään 30.1.2019 Hämeenlinnassa hotelli 

Aulangolla. Tilaisuuden teemoina olivat Kiinan, Yhdysvaltojen sekä Venäjän politiikan vaikutukset Suomen 

talouteen sekä Brexit.  
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Hallitus toteaa vuoden 2019 olleen aktiivisen toiminnan aikaa. Toiminnan kasvu ja entistä näkyvämpi 

toiminta edunvalvonnassa osoittavat, että kauppakamari on onnistunut työssään alueensa yritysten ja 

elinkeinoelämän hyväksi. 

 

Heinolan kauppakamaritoimikunta  

 
Heinolan kauppakamaritoimikunnan syyskokous päätti 11.11.2018 hallituksen kokoonpanon vuodeksi 2019: 

puheenjohtajana jatkoi toimitusjohtaja Kari Kiiskinen (Heinolan Sahakoneet Oy), varapuheenjohtajana 

tehtaanjohtaja Katja Metsäranta (Stora Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas) ja jäseninä toimitusjohtaja Jussi 

Eerikäinen (Hämeen kauppakamari), elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä (Heinolan kaupunki) ja toimitusjohtaja 

Sakari Wallin (Suomen Kuitulevy Oy) sekä toimikunnan sihteerinä tehtaanjohtaja Jan Räsänen (Heinolan 

Sahakoneet Oy). 

Heinolan kauppakamaritoimikunta piti puheenjohtajansa Kari Kiiskisen johdolla vuoden aikana kaksi sääntö-

määräistä kokousta.  

Kevätkokous pidettiin 11.4.2019 Heinolan kaupungintalolla. Virallisten kokousasioiden jälkeen Heinolan 

kaupunginjohtaja Jari Parkkonen esitti kaupungin kehityssuunnitelmia ja Asia Perspectiven partneri Sami 

Lindström esitelmöi Kiinan markkinoista. 

 

Syyskokous pidettiin 7.11.2019 Heinolan Sahakoneet Oy:llä. Syyskokousasioiden jälkeen Päijät-Hämeen 

Osuuspankin toimitusjohtaja Mika Kivimäki ja johtaja Jarkko Ylöstalo pitivät talouskatsauksen. 

 

Kauppakamaritoimikunnan hallitus kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa 21.2.2019 ja 10.10.2019 Heinolan 

Sahakoneet Oy:n tiloissa. 

 

Forssan seudun kauppakamaritoimikunta  

 
Hämeen kauppakamarin ja Forssan seutukunnan välillä on jatkunut tiivis yhteydenpito Hämeen kauppa-

kamarin valiokuntien ja hallitustyöskentelyn myötä. Syksyllä 2019 käynnistettiin neuvottelut Forssan 

Liikemiesyhdistyksen kanssa yhteistyön tiivistämisestä. 

 

 

Valiokunnat 
 
Valiokunnat kokoontuivat yhteiseen Vaikuttamisiltapäivään Scandic Aulangolle 30.1.2019. Päivän teemana 

oli globaalitalous 2019. Tilaisuudessa esityksen pitivät Solid Plan Consultingin toimitusjohtaja Aleksi 

Pursiainen aiheesta ”Venäjä-sanktioiden merkitys”, Amcham Finlandin Director Mike Klyszeiko 

aiheesta ”USA today”, Suomen Pankin neuvonantaja Risto Herrala aiheesta ”Vahvistuva Kiina” ja ICC 

Finlandin maajohtaja Timo Vuori aiheesta ”Brexitin jälkeinen Eurooppa”.   
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Yrityslähtöinen oppilaitosyhteistyö -käsikirjan suunnittelu käynnistettiin Hämeen kauppakamarissa keväällä 

2019 ja aineiston kokoamiseen ovat osallistuneet kauppakamarin valiokuntien jäsenet sekä alueen 

oppilaitokset. Käsikirja ja sen verkkosivusto www.lahti.fi/osaavaatyovoimaa on toteutettu LAB-

ammattikorkeakoulun johdolla toimineen työryhmän myötävaikutuksella. 

 

Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunta 

 
Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kokoukset pidettiin Lahden Eteläisen kehätien toimistolla 

Lahdessa 3.4., Päijät-Hämeen liiton toimistolla Lahdessa 27.8., Hämeen liiton toimistolla Hämeenlinnassa 

3.9. ja Turun kaupungintalolla 29.10.  

 

Lahden Eteläisen kehätien toimistolla Uudenmaan ELY:n johtaja selvitti Suomen runkoverkkosuunnitelman 

ja vuoden 2019 määrärahoja tiestön kunnostamiseen. Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Kaisa 

Saarinen linjasi kauppakamarien tavoitteita eduskunnalle. Tämän jälkeen kehätieprojektin johtaja Janne 

Wikström Liikennevirastosta esitti hankesuunnitelman ja tilannekuvan. Esitelmän jälkeen valiokunta tutustui 

linja-autolla tunnelien ja siltojen rakentamiseen. 

 

Päijät-Hämeen liitossa maakuntajohtaja Laura Leppänen esitteli maakunnan tulevaisuusvisioita, kuntien 

rakennussuunnitelmia. Kokouksessa keskusteltiin laajasti ratahankkeista. Uutta Itäradan linjausta 

Kouvolasta Keravalle pidettiin taloudellisesti erittäin huonona. Lahti on vahvasti mukana pääradan 

kehittämisessä, johon kuuluu oleellisesti Lentoradan linjaus. 

 

Hämeen liitossa maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen esitteli maakunnan tulevaisuusvisioita. Digitalisaation 

ja 5G-teknologian hyödyntäminen infrahankkeissa on yksi tärkeä panostuskohteista. Hämeen liitto ajaa 

vahvasti pääradan kapasiteetin nostoa. Tavoitteena on saada lisäraidepareja Riihimäen ja Tampereen 

välille. 

 

Turun pormestari Minna Arve emännöi valiokunnan vierailua Turussa. Kaupungin ylin johto esitti laajasti 

Turun mittavia investointisuunnitelmia. Kupittaan alueelle rakennetaan valtakunnallisesti merkittävää 

innovaatiokeskusta. Turun uusi raitiotieverkosto tulee mahdollistamaan uusien kaupunginosien 

käynnistymiset. 

 

 

Digivaliokunta  

 
Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kokoukset pidettiin Lahden Tiedepuiston Aalto-

auditoriossa Lahdessa 6.3., Telia Companyn tiloissa Helsingissä 28.5., Innoparkin tiloissa Hämeenlinnassa 

http://www.lahti.fi/osaavaatyovoimaa
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4.9. ja Piparkakkutalon tiloissa Hämeenlinnassa 14.11. Lisäksi valiokunta järjesti Virtuaaliteknologiapäivän 

HAMK Design Factoryn tiloissa Hämeenlinnassa 30.10. 

 

Lahden Tiedepuistossa järjestetyssä kokouksessa valiokunnan puheenjohtaja, liiketoimintakehittäjä Jyrki 

Rautkivi kertoi Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja Lahden tiedepuiston toiminnasta. Lisäksi LADECin 

liiketoimintakehittäjä Kimmo Seppänen piti esityksen aiheesta ”Digitalisaatio yritys- ja liiketoiminnan apuna 

ja menestyksen lähteenä”. 

 

Telia Companyn tiloissa järjestetyssä kokouksessa valiokunnan varapuheenjohtaja, Telia Finland Oyj:n 

Development Manager Kimmo Vähätiitto kertoi Telian historiasta ja toiminnasta. Lisäksi esityksen pitivät 

Telia Companyn Senior Development Manager Tomi Heikkilä aiheesta ”5G – mullistaako maailman” ja 

Nordean VP Strategic Partner Liisa Kanniainen aiheesta ”Miten digitalisaatio muuttaa pankkimaailmaa?”. 

Lisäksi valiokunta kävi läpi syyskuussa Hämeenlinnassa järjestettävää Uuden teknologian päivää ja 

pelikirjaa yrityksille digitalisaation hyödyntämiseksi. 

 

Innoparkin tiloissa järjestetyssä kokouksessa esityksen pitivät W2E:n Chief Product Officer & Co-founder 

Harri Honko aiheesta ”Hajautettu luottamusverkko ja itsehallittava identiteetti” ja TopLine Media Oy:n 

toimitusjohtaja Erja Hakkarainen aiheesta ”Pelikirja yrityksille digitalisaation hyödyntämiseksi – Kaikki 

hyödyt digitalisaatiosta”. 

 

Piparkakkutalossa järjestetyttä kokouksessa esityksen pitivät COSS ry:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju 

aiheesta ”Hämeenlinnan älykkäät palvelut ekosysteemi” ja Lahden ammattikorkeakoulun yliopettaja Matti 

Welin aiheesta ”Osaavan työvoiman saatavuus”. Lisäksi TopLine Median toimitusjohtaja Erja Hakkarainen 

kertoi, miten ”Pelikirja yrityksille digitalisaation hyödyntämiseksi” on edistynyt.  

 

Kaupan ja palvelualan valiokunta  

 
Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kokoukset pidettiin Innoparkin kokoustilassa 

Hämeenlinnassa 22.5., Forssan Yrityskehityksen tiloissa Forssassa 19.9. ja Työeläkevakuutusyhtiö Elon 

tiloissa Espoossa 5.11.  

 

Innoparkissa järjestetyssä kokouksessa esityksen pitivät SOK:n johtaja Veli-Pekka Ääri 

aiheesta ”Vähittäiskauppa murroksessa”, Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen 

aiheesta ”Osaava työvoima” ja Kauppakeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Johanna Aho aiheesta ”Click 

and Collect – Tulevaisuuden kauppakeskukset”. Lisäksi kokouksessa käytiin läpi eri toimialojen näkemykset 

kivijalkakauppojen ongelmista ja taksialan murroksesta.   
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Forssan Yrityskehityksessä järjestetyssä kokouksessa esityksen pitivät Hämeen kauppakamarin 

toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen aiheesta ”Työvoimaa Hämeeseen”, Ammattiopisto Tavastian lehtori Leila 

Vuorijärvi aiheesta ”Ammatillinen koulutus ja työelämä, yhteistyötä!”, Tokmannin HRD-päällikkö Heidi Piirto 

aiheesta ”Osaavan työvoiman saatavuus” ja Lidlin HR Team Leader, työhyvinvointipäällikkö Jenny Hyttinen 

aiheesta ”Osaavan työvoiman sitouttaminen”. 

 

Työeläkevakuutusyhtiö Elon tiloissa järjestetyssä kokouksessa esityksen pitivät LähiTapiolan 

turvallisuuspäällikkö Sami Sallinen aiheesta ”Uhkatilanteiden nollatoleranssi”, Keskon Head of Corporate 

Security Petri Käyhkö aiheesta ”Yritysturvallisuus ja kaupan muut turvallisuuskysymykset” ja Securitaksen 

Security Manager Kari Holmström aiheesta ”Kun sitten tapahtuu”. 

 

 
Laki- ja finanssivaliokunta 

 
Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kokoukset pidettiin Raatihuoneella Hämeenlinnassa 

10.4., Talousseminaarin yhteydessä Hartwallin panimon auditoriossa Lahdessa 25.9. ja OP Päijät-Hämeen 

tiloissa Lahdessa 19.11.  

 

Raatihuoneen Valtuustosalissa pidetty kokous oli yhteiskokous Tampereen finanssivaliokunnan kanssa. 

Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo toivotti valiokunnat tervetulleeksi Hämeenlinnaan. 

Suomen Kasvukäytävä -verkoston johtaja Anne Horila esitteli verkoston toimintaa ja kasvusopimuksen 

tuloksia. Handelsbankenin ekonomisti Janne Ronkainen oli laatinut talousennusteen, jonka esitteli Hämeen 

Laki- ja finanssivaliokunnan puheenjohtaja Matti Nieminen. Lopuksi sekä Tampereen finanssivaliokunnan 

puheenjohtaja Ari Lamberg että Hämeen valiokunnan puheenjohtaja esitteli kuluvan vuoden toimintaa ja 

keskeisiä toimenpiteitä aiemmilta vuosilta.  

 

Talousseminaarissa Hartwallin panimon auditoriossa esityksen pitivät Handelsbanken Suomen ekonomisti 

Janne Ronkainen aiheenaan ”Talous 2019-2021”, Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi 

Eerikäinen aiheenaan ”Kansainväliset osaajat”, Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen 

aiheenaan ”Kuntatalouden näkymät 2020-luvulla”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies aiheenaan ”Suomen 

teollisuuden näkymät hallituskaudella” ja Oy Halton Group Ltd:n hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen 

aiheenaan ”Ilman salaisuuksia: Haltonin matka maailmalle”.   

 

OP Päijät-Hämeessä järjestetyn kokouksen aluksi pankinjohtaja Petri Hokkanen piti esityksen pankin 

toiminnasta. Lahden kaupungin geodeetti Juha Helminen kertoi Lahden kaupungin kaavavalitusprosessista. 

Keskuskauppakamarin VT Lakimies Raisa Harju kertoi, miten tavarantarkastus voi tuoda apua 

riitatilanteissa. KPMG Oy Ab:n veroasiantuntijan Pauli Liirin puheenvuoron aiheena oli ”Veroriidat ja yleinen 

oikeustaju”. Kokouksen päätti Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan pääsihteeri Santtu Turusen 

puheenvuoro Välimiesmenettelystä. 
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Matkailuvaliokunta  

 
Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kokoukset pidettiin Villa Rauhalassa Lahdessa 13.3., 

Eerikkilän Klubitalossa Tammelassa 4.9. ja Museo Militariassa Hämeenlinnassa 20.11. 

 

Villa Rauhalassa järjestetyssä kokouksessa Elinvoimaa Hämeeseen ry:n projektipäällikkö Jutta Äijälä esitteli 

Kanta-Hämeeseen juuri perustettua matkailualan yhdistyksen toimintaa, Lahden seutu - Lahti Region Oy:n 

projektipäälliköt Tiina Kallio ja Ina Sulkanen kertoivat toimenpiteistä Lahden seudun talvimatkailun 

tuotteistamisessa ja Klue Oy:n projektinjohtaja Mikko Saarinen kertoi Lahti Regionin yhteistyöstä 

suomalaisen urheilualan matkailu-, tapahtuma-, infrarakennus-, valmennus ja välineosaamisen viemiseksi 

Pekingin vuoden 2022 talviolympialaisten järjestäjille. 

 

Eerikkilän Klubitalossa järjestetyssä kokouksessa Eerikkilän Sport & Outdoor Resortin toimitusjohtaja Petri 

Jakonen kertoi urheiluopiston toiminnasta ja palveluista. Lisäksi esityksen pitivät Keskuskauppakamarin 

vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen aiheesta ”Keskuskauppakamarin vastuullisuustyön 

suunnitelmat ja tarpeellisuus ja ECEAT Suomi ry:n puheenjohtaja Kristiina Liinaharja 

aiheesta ”Piipertämisestä pisnekseen, markinaalista valtavirtaan – kestävän matkailun laatujärjestelmät 

yhdistyvät” sekä Lahden ammattikorkeakoulun yliopettaja Mika Kylänen ja  Hämeen ammattikorkeakoulun 

kehittämispäällikkö Kirsi Sippola kertoivat, miten ammattikorkeakoulut ovat mukana vastuullisuuden 

kehittämisprosessissa. 

 

Museo Militariassa järjestetyssä kokouksessa esityksen pitivät toimitusjohtaja Miia-Leena Tiili 

aiheesta ”Museo Militaria hämäläisenä matkailukohteena”, Linnan Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Kari 

Saarinen aiheesta ”Kantolan Tapahtumapuisto osana Hämeenlinnan seudun elinkeinoelämää” ja Turun 

Yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen dosentti, yliopistonlehtori Katriina Siivonen aiheesta ”Mitä on 

kulttuurinen kestävyys matkailussa”. 

 

 

Osaamisvaliokunta  

 
Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kokoukset pidettiin Hämeenlinnan Ohjaamossa 15.3., 

Liikuntakeskus Pajulahdessa Nastolassa 11.6., Hämeen linnassa Haamujahti-tapahtuman yhteydessä 1.10. 

ja Sitran tiloissa Helsingissä 29.11. Valiokunta järjesti myös Oppilaitos-työelämäyhteistyö -työpajan Lammin 

biologisella asemalla 9.4.  

 

Hämeenlinnan Ohjaamossa järjestetyssä kokouksessa ohjaamokoordinaattori Veera Takala-Tikkanen 

kertoi ohjaamon toiminnasta ja Hämeen TE-toimiston asiantuntija Mari Pöysti piti esityksen ”Hämeen 
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työllisyyskatsaus ja työllistämistuet”. Lisäksi Lahden ammattikorkeakoulun lehtori Tatu Saarinen, Forssan 

kaupungin työllisyyspalveluiden uraohjaaja Satu Kaskinen ja Hämeen kauppakamarin kehityspäällikkö 

Mirja Ojantausta kertoivat alueella järjestettävistä rekrymessuista ja miten ne toimivat työllistymisen 

edistäjinä. Kokouksessa käytiin läpi myös helmikuussa järjestetyn KV-osaaja -toteutuksen tuloksia.  

 

Liikuntakeskus Pajulahdessa järjestetyssä kokouksessa koulutusjohtaja Marjukka Tiainen kertoi Pajulahden 

toiminnasta. Lisäksi Opetushallituksen erityisasiantuntija Jukka Vepsäläinen piti esityksen 

aiheesta ”Tulevaisuuden osaamistarpeet” ja kokouksessa käsiteltiin huhtikuussa järjestetyn Oppilaitos-

työelämäyhteistyö -työpajan tuloksia ja yrityksille suunnattua käsikirjaa. 

 

Hämeen linnassa järjestetty kokous oli osa Haamujahti-tapahtumaa, jossa Hämeen kauppakamarin alueen 

eri toimijat olivat kertomassa, mitä kansainvälinen osaaminen tarkoittaa ja mitä palveluita on tarjolla 

kansainvälisen osaajan palkkaamiseksi tai oman henkilöstön kehittämiseksi. Tapahtuman yhteydessä 

järjestettiin myös seminaari, jossa yritykset kertoivat kokemuksistaan kansainvälisen osaajan 

palkkaamisessa ja opiskelijat kertoivat kokemuksiaan työharjoitteluista ja opiskelusta Suomessa. Seminaarin 

päätteeksi puhui Wilson Kirwa. 

 

Sitran tiloissa järjestetyssä kokouksessa johtava asiantuntija Kalle Nieminen kertoi ennakoinnista ja 

megatrendeistä sekä tulevaisuuden muuttavasta työelämästä ja koulutustarpeista. 

 

 

Teollisuusvaliokunta  

 
Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kokoukset pidettiin Koulutuskeskus Salpauksessa 

Lahdessa 6.3., Fortum Waste Solutionilla Riihimäellä 4.6, Lahti Energialla Lahdessa 17.9. ja 

Työeläkevakuutusyhtiö Elossa Espoossa (yhteiskokous Kaupan ja Palvelualan valiokunnan kanssa) 15.11. 

 

Koulutuskeskus Salpauksessa käsiteltiin oppilaitosyhteistyön kehittämistä. Toimitusjohtaja Eerikäinen esitti 

suunnitelmaa yrityksille suunnatusta käsikirjasta, jonka avulla yritykset voisivat laatia omat 

oppilaitosyhteistyösuunnitelmansa. Kokouksen jälkeen valiokunta siirtyi seminaariin, joka käsitteli ko. asiaa. 

Seminaarin pääesiintyjä oli opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. 

 

Teollisuusvaliokunta tutustui tehtaanjohtaja Juha Hämäläisen johdolla Fortum Waste Solution toimintaan ja 

kiertotalouden mahdollisuuksiin. Tämän jälkeen HAMK:in biotalouden yksikönjohtaja Mona-Anitta Riihimäki 

esitti ammattikorkeakoulun kiertotaloutta käsitteleviä tutkimushankkeita. 

 

Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksella tutustuttiin projektipäällikkö Esa Tepposen johdolla uuteen 

käynnistymisvaiheessa olevaan Kymijärvi III -bioenergialaitokseen. Tämän jälkeen Lahden kaupungin 
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ympäristöjohtaja Saara Vauramo esitteli EU:n ympäristöpääkaupunkiteemavuotta 2021 ja Finnish 

Batteriesin toimitusjohtaja Jukka Järvinen piti esitelmän uuden sukupolven akkuteknologiasta. 

 

Työeläkevakuutusyhtiö Elon tiloissa järjestetyssä kokouksessa esityksen pitivät LähiTapiolan 

turvallisuuspäällikkö Sami Sallinen aiheesta ”Uhkatilanteiden nollatoleranssi”, Keskon Head of Corporate 

Security Petri Käyhkö aiheesta ”Yritysturvallisuus ja kaupan muut turvallisuuskysymykset” ja Securitaksen 

Security Manager Kari Holmström aiheesta ”Kun sitten tapahtuu”. 

 

 

Vaalivaliokunta  

 
Kevätkokous 21.5.2019 päätti Vaalivaliokunnan kokoonpanon kevätkokoukseen 2020 asti kauppakamarin 

hallituksen esityksen mukaisesti: puheenjohtajana jatkaa hallituksen puheenjohtaja Seppo Vikström (Isku-

Yhtymä Oy) ja jäseninä jatkavat teollisuusneuvos Eero Pekkola, pankinjohtaja Risto Salminen (Etelä-

Hämeen Osuuspankki) ja talousneuvos, toimitusjohtaja Pekka Väre (Puutyöliike Pekka Väre Ky).  

 

Vaalivaliokunta teki ehdotuksen Hämeen kauppakamarin syyskokoukselle 14.11.2019 erovuoroisten tai eroa 

pyytäneiden hallituksen jäsenten, erovuoroisen puheenjohtajan ja erovuoroisten varapuheenjohtajien sekä 

Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan valittavien edustajien valitsemisesta. 

 

 

Huomionosoitustoimikunta  
 

Keskuskauppakamarin kultaiset elämäntyömerkit Hämeen kauppakamarin hakemuksesta 

 
Osakas Heli Alanko, Weckman Steel Oy 

Senior Advisor, hallituksen jäsen Kari Kiiskinen, Heinolan Sahakoneet Oy 

Kehitysjohtaja Tuija Lehto, Etelä-Hämeen Osuuspankki 

Liiketoimintakehittäjä Jyrki Rautkivi, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 

Yrittäjäneuvos Ilkka Ruohola, Kultakeskus Oy 

Development Manager, Senior Expert Kimmo Vähätiitto, Telia Finland Oyj 

Toimitusjohtaja Sakari Wallin, Suomen Kuitulevy Oy 

 
Keskuskauppakamarin ansiomerkkejä on myönnetty vuodesta 1929 ja niillä on valtion tunnustama asema. 

 

Hämeen kauppakamarin 80 -vuotisjuhlarahaston lahjoitukset  

 
Kevätkokouksessa luovutettiin Hämeen kauppakamarin 80 -vuotisjuhlarahastosta 200 000 euroa Hämeen 

ammattikorkeakoululle (HAMK) ja Lappeenrannan–Lahden teknilliselle yliopistolle (LUT). Lahjoituksilla 

rahoitetaan Hämeen ammattikorkeakoulun robotiikan tutkijayliopettajan työtä 50 000 eurolla ja kiertotalouden 
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tutkijayliopettajan työtä 50 000 eurolla ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) viisivuotista 

professuuria 100 000 eurolla. 

 

Hämeen kauppakamarin Stipendit alueen opiskelijoille 

 

Hämeen kauppakamarin hallitus myönsi 1.6.2019 stipendejä toiminta-alueensa lukioiden ja toisen asteen 

ammatillisten oppilaitosten päättäville opiskelijoille. Stipendi myönnettiin opiskelijoille, jotka ovat opintojensa 

aikana osoittaneet tuloksellista suuntautumista liike-elämään. 

 

Lukion ja toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia on Hämeen kauppakamarin alueella 24 ja oppilaitoksille 

annettiin oikeus valita oman opinahjonsa stipendin saaja, joka täyttää myöntämisedellytykset.  

 

Stipendinsaajat kunnittain ja oppilaitoksittain:  

Lukiot 

Asikkala 

Vääksyn Yhteiskoulun lukio, Pinja Yrjölä 

  

Forssa 

Forssan Yhteislyseo, Saara Sillanpää  

  

Hartola 

Itä-Hämeen opiston lukio, Laura Nuurtomaa 

 

Hattula 

Parolan lukio, Julius Tast 

  

Heinola  

Heinolan lukio, Milla Marttila 

 

Hämeenlinna  

Hämeenlinnan Lyseon lukio, Ilona Sirén  

Kaurialan lukio, Toni Hurme  

Lammin lukio, Musikaaliryhmä 2018-19  

 

Janakkala  

Janakkalan lukio, Emma-Lotta Varjonen 
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Kuhmoinen  

Kuhmoisten Yhtenäiskoulun lukio, Ali Achek ja Leevi Nuuttila  

 

Lahti  

Kannaksen lukio, Santeri Ruponen 

Lahden lyseon lukio, Kamil Anib ja Oscar Aaltonen 

Lahden yhteiskoulun lukio, Kaisa Hämäläinen  

Nastopolin lukio, Niklas Kinnunen 

Tiirismaan lukio, Niko Kozmin 

 

Orimattila 

Erkko-lukio, Eevi Westman 

  

Padasjoki 

Padasjoen lukio, Rita Mäkinen 

  

Sysmä 

Sysmän Lukio, Emilia Junnila 

    

Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset (merkonomikoulutusohjelmat) 

Forssa  

Forssan ammatti-instituutti, Jonna Ojanperä 

 

Heinola 

Koulutuskeskus Salpaus, Annika Hyvärinen 

 

Hämeenlinna 

Ammattiopisto Tavastia, Emmi Aspholm 

 

Lahti  

Koulutuskeskus Salpaus, Tuomas Laine 

 

Kauppakamari haluaa stipendeillä kannustaa nuoria yritysmyönteiseen asenteeseen ja luoda positiivista 

kuvaa yritystoiminnan mahdollisuuksista nuoren uravalintana. Stipendien myötä tuodaan esille myös 

kauppakamarin toimintaa yritysten toimintaedellytysten edistäjänä ja alueellisena vaikuttajana. 

 

Stipendiohjelma on voimassa vuosina 2018-2022 ja stipendit jaetaan vuosittain oppilaitosten kevään 

valmistujaisjuhlissa. Stipendin arvo on 250 euroa / opiskelija.  
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Hämeen kauppakamarin stipendit robotiikan VEX Worlds 2019 -kilpailuun osallistuneille 

 

Hämeen kauppakamari myönsi 50 euron stipendin / oppilas seuraaville Orimattilan yhteiskoulun ja Pennalan 

koulun robotiikan yleissivistävän opetuksen kilpailulliseen toimintaan osallistuneille ja robotiikan 

huippuosaamisesta VEX Worlds 2019 -kilpailuun osallistuneille oppilaille: 

 

Orimattilan yhteiskoululta (middle school), Team Northern Lights:  

Nella Tuoriniemi (8lk), Venla Niemi (8lk) ja Leevi Vahe (7lk) 

 

Pennalan koululta (elementary school), Räpsters: 

Senni Raja (6lk), Isa Parviainen (5lk) ja Aaku Raja (4lk) 

 

 

Kauppakamarin antamat lausunnot, kannanotot ja esitykset  
 
04.04.2019  Lausunto A-2741 Uusikylä, Rakokiven liikekeskus, Toritie -asemakaavan 

muutosvaihtoehtoihin Lahden kaupungin Maankäyttö ja aluehankkeille. 

 

03.06.2019  Lausunto joukkoliikenteen runkolinjastosuunnitelmasta Lahden seudun 

joukkoliikennelautakunnalle. 

 

04.10.2019  Vetoomus Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUT:n vuotuisten tohtori- sekä 

maisteritutkintokattojen realistiseksi nostoksi vuodelle 2024 tiede- ja kulttuuriministerille sekä 

opetusministeriön edustajille. 

 

08.11.2019  Kauppakamarien kannanotto: Hallituksen esitys sähköautojen latauspisteistä on ylimitoitettu.  

 

 
Vuonna 2019 Hämeen kauppakamari teki 37 kannanottoa, vetoomusta ja lehdistötiedotetta sekä osallistui 14 

paikalliseen, maakunnalliseen ja kansalliseen kampanjaan. Jäsenistön näkemyksiä ja mielipidettä on 

selvitetty 11 erillisessä kyselyssä.  

 

Vaikuttamistoimenpiteet ovat liittyneet muun muassa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen 

 

 - kriittisiin liikennehankkeisiin (vt 2, vt 10, kantatie 54 ja vt 12 Uusikylä-Tillola sekä Suomen 

kasvukäytävä); 

 - Hämeen poikittaisten liikenneväylien tason parantamiseen; 

 - rautatieliikenteen kehittämiseen (pääradan henkilöliikenne); 
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 - Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -junien vuorotiheyksiin ja pysähtymiseen Hämeenlinnassa; 

 - Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailun avaamiseen koskien merkittäviä yhteysvälejä sekä 

kalustotarpeita (Hämeenlinna-Helsinki, Hämeenlinna-Tampere, Lahti-Helsinki, Lahti-Kouvola ja 

Lahti-Riihimäki); 

 - osaavan työvoiman saatavuuteen alueen yrityksille (oppilaitosyhteistyö, ulkomaisen työvoiman 

käyttöön alueen yrityksissä ja työperäinen maahanmuutto); 

 - yritysten kasvun vahvistamiseen; 

 - yritysturvallisuuden vahvistamiseen; 

 - alueellisen vetovoiman vahvistamiseen (mm. matkailumarkkinointi) ja 

 - yritysmyönteinen vaalivaikuttamiseen. 

 - vieraskielisen ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan; 

 - maakuntaohjelmiin sekä SOTE- ja maakuntauudistuksiin ja 

 - yritysvaikutusten arviointiin. 

 

Toimitusjohtajan vaikuttamistyö 

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja osallistui 16.1.2019 Hämeenlinnan elinkeinostrategiaryhmän 

johtoryhmässä ekosysteemin toteutumiseen ja piti kick-off -tilaisuudessa avauspuheenvuoron. 

 

Toimitusjohtaja piti Tekijä 2019 tapahtumassa 24.1.2019 Hämeenlinnassa esitelmän kansainvälisten 

opiskelijoiden merkityksestä alueemme yrityksille. 

 

Toimitusjohtaja toimi 4.2.2029 Hämeen Yhteistyöryhmän kokouksessa puheenjohtajana.  

 

Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja isännöivät Hämeen kauppakamarin kutsuvieraita Salpauselän 

kisoissa 9.2.2019. Kutsuvieraita olivat Hämeenlinnan kaupunginjohtaja, Etelä-Suomen Sanomien ja Hämeen 

Sanomien päätoimittajat sekä Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja. 

 

Toimitusjohtaja avasi 20.2.2019 Hämeen Panssariprikaatin rekrytointitapahtuman. Hämeen kauppakamari 

toimi tapahtuman yhteistyökumppanina. 

 

Toimitusjohtaja toimi tuomaristossa 20.2.2019 käynnistyneessä Kasvu Open 2019 kilpailussa. 

 

Toimitusjohtaja piti esitelmän Metsäteollisuuden tilaisuudessa 5.3.2019 Isku Oy:n tiloissa aiheena 

oppilaitosyhteistyön tiivistäminen. 

 

Toimitusjohtaja piti kokousesitelmän Kiipulasäätiön ammatillisen koulutuksen seminaarissa 6.3.2019.  
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Toimitusjohtaja piti esitelmän Koulutuskeskus Salpauksen seminaarissa 6.3.2019 aiheena 

oppilaitosyhteistyö. 

 

Toimitusjohtaja tapasi Venäjän Suomen suurlähettilään Pavel Kutnetsovin 22.3.2019. Tapaamisessa 

keskusteltiin suurlähettilään Lahden ja Hämeenlinnan vierailuista. 

 

Toimitusjohtaja piti puheen nuorten robotiikkakilpailun palkintojenjakotilaisuudessa Lahdessa 5.4.2019. 

 

Toimitusjohtaja toimi puheenjohtajana Venäjän maainfotilaisuudessa sekä osallistui suurlähettilään 

seurueeseen 16.4.2019 Lahdessa. 

 

Toimitusjohtaja toimi EU:n rahoitusinfotilaisuuksissa Lahdessa ja Hämeenlinnassa moderaattorina 

14.5.2019. 

 

Hämeen kauppakamari toimi Hämeen Mafia -risteilyn pääyhteistyökumppanina 23.-24.5.2019. 

Toimitusjohtaja piti tilaisuudessa esitelmän oppilaitosyhteistyön kehittämisestä. 

 

Toimitusjohtaja osallistui Venäjän Suomen suurlähettilään seurueeseen hänen Hämeenlinnan vierailullaan 

29.5.2019. 

 

Toimitusjohtaja piti avauspuheen Hämeen Panssariprikaatin rekrytointitapahtumassa 20.8.2019 Parolassa. 

 

Toimitusjohtaja toimi Hämeen TY-neuvottelukunnan puheenjohtajana 28.8.2019 pidetyssä kokouksessa 

Lahdessa. 

 

Toimitusjohtaja kertoi Hämeen kauppakamarin toiminnasta Kauppakamaripäivillä Seinäjoella 12.9.2019. 

 

Toimitusjohtaja toimi Hämeen kauppakamarin talousseminaarin moderaattorina ja piti esitelmän 

oppilaitosyhteistyön tehostamisesta Lahdessa 25.9.2019. 

 

Toimitusjohtaja toimi matkanjohtajana Hämeen kauppakamarin toteuttamalla Shanghain-matkalla 20.-

24.10.2019. 

 

Toimitusjohtaja toimi juontajana Match made in Lahti -tapahtumassa 5.11.2019. Tilaisuudessa oli yli sata 

ulkomaalaista korkeakouluopiskelijaa. 

 

Toimitusjohtaja piti esityksen KV-opiskelijoiden rekrytoinnista kauppakamarien toimitusjohtajakokouksessa 

Helsingissä 6.11.2019. 
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Toimitusjohtaja osallistui 7.11.2019 Finlandia-talolla järjestettyyn Suomen Liikesivistysrahaston 100 -

vuotisjuhlaan. 

 

Toimitusjohtaja osallistui Hämeenlinnassa 26.11.2019 kaupunginjohtajan isännöimään lounaskokoukseen 

Nicaraguan Suomen suurlähettiläälle. 

 

Toimitusjohtaja piti kokousesitelmän Nastolan Teollisuusryhmän vuosikokouksessa 28.11.2019 aiheena 

osaavaa työvoimaa Hämeeseen. 

 

Toimitusjohtaja toimi paneelin moderaattorina kansainvälisessä Next2Met -seminaarissa 12.12.2019 

Sibeliustalolla Lahdessa. 

 

  

Lehdistötiedotteet 

- 02.01.2019 Hämeessä kiinteistöalalle yhdeksän uutta laillistettua välittäjää 

- 14.01.2019 Oppisopimuksessa otettava käyttöön palkkaporrastus ja osaavan työvoiman saatavuus 

turvattava 

- 30.01.2019 Hämeessä suhdanneodotukset muuta maata positiivisemmat  

- 11.02.2019 Kauppakamarit vaativat työnverotuksen keventämistä ja kannustinloukkujen poistamista 

- 22.02.2019 Varusmiehet ja alueen yritykset kohtasivat rekrytointitapahtumassa Panssariprikaatissa 

- 27.02.2019 Yritysten verojalanjälki Hämeessä 1,9 miljardia euroa 

- 01.03.2019 Janakkala Hämeen kauppakamarin jäseneksi 

- 08.03.2019 Hämeen kauppakamari kannustaa naisosaajia PK-yritysten hallitusjäseniksi  

- 18.03.2019 Hämeen kauppakamari vaatii liikenteelle uusia rahoitusmalleja ja vaihtoehtoja 

- 20.03.2019 Hämeessä tarvetta hallitustyöskentelyn terävöittämiseen  

- 27.03.2019 Keskuskauppakamarin kultaiset elämäntyömerkit Heinolassa toimiville elinkeinoelämän 

vaikuttajille 

- 11.04.2019 Vieraskielisen ammatillisen koulutuksen järjestäminen on vapautettava  

- 02.05.2019 Häme luottaa tulevaisuuteen 

- 09.05.2019 Ulkopuoliset hallituksen jäsenet tukevat PK-yritysten toimintaa – hallituspalkkiot 

maltillisia 

- 21.05.2019 Hämeen kauppakamarin kevätkokous valitsi Vaalivaliokunnan jäsenet 

- 21.05.2019 Hämeen kauppakamarilta 200 000 euroa HAMK:ille ja LUT:ille   

- 29.05.2019 Hämeestä 23 läpäisi HHJ-tutkinnon 

- 01.06.2019 Hämeen kauppakamarin Stipendit alueen opiskelijoille 

- 13.06.2019 Hämeessä kiinteistöalalle valmistui 11 uutta laillistettua välittäjää 

- 17.06.2019 Häme toimii vastuullisuuden suunnannäyttäjänä 

- 31.07.2019 Kauppasodan uhka ja Brexit näkyvät suhdanneodotuksissa  
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- 14.08.2019 Varusmiehet ja alueen yritykset kohtaavat jälleen rekrytointitapahtumassa 

Panssariprikaatissa 

- 26.08.2019 Kauppakamari kannustaa panostamaan paikallisiin yrityksiin 

- 04.10.2019 Teollisuusseura, Urheiluhalliyhdistys ja kauppakamari tukevat lahtelaisnuorten 

hyvinvointia 

- 30.10.2019 Maailmantalouden epävarmuus heikentää suhdanneodotuksia  

- 01.11.2019 Hotellihankkeet poikkeavat positiivisesti hämäläisyritysten investointihaluttomuudesta  

- 14.11.2019 Jari Kesäniemi, Marika Mesimäki, Jari Parkkonen, Jan Räsänen ja Kari Saarinen 

Hämeen kauppakamarin hallitukseen 

- 14.11.2019 Kultaiset elämäntyömerkit neljälle Hämeen kauppakamarin luottamushenkilölle  

- 18.11.2019 Päijät-Hämeen yhteisövero oli 96 miljoonaa euroa vuonna 2018 

- 21.11.2019 Kanta-Hämeen yhteisövero oli 80 miljoonaa euroa vuonna 2018 

- 21.11.2019 Kamppailu Hämeen Herruudesta starttaa ensi viikolla 

- 22.11.2019 Lisää hallitusammattilaisia Hämeeseen  

- 30.12.2019 Hämeen kauppakamari rikkoi tuhannen jäsenen rajan 

 
 
Hämeen kauppakamarin henkilöstön edustajia on nimetty seuraaviin 
työryhmiin 

 

• Elinvoimaa Hämeeseen ry – Hämeenlinnan matkailuohjelma/Kokous- ja tapahtumamatkailun 

teemaryhmän jäsen 

• HAMK/LAMK, VENLA -koulutusta verkossa ja langattomasti -hankkeen ohjausryhmän 

puheenjohtaja 2018-2020 

• HAMK / VIKKE -Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä ohjausryhmän jäsen 2018-2020 

• Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen neuvottelukunnan jäsen 2015-2019 

• Hämeen ELY-keskus/Ammattibarometrityöryhmän jäsen 

• Hämeen ELY-keskus/Hämeen työvoima- ja yrityspalvelu -neuvottelukunnan puheenjohtaja 2019-

2021 

• Hämeen ELY-keskus/Kanta-Hämeen Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän jäsen 

• Hämeen ELY -keskus/Team Finland Häme -verkoston jäsen  

• Hämeen Kasvupolun tuomariston jäsen 2019 

• Hämeen liitto/HämePro -työryhmän jäsen 

• Hämeen liitto/Tavastia Global -ryhmän puheenjohtaja 

• Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän jäsen ja varapuheenjohtaja 2019-2020 

• Hämeenlinnan kaupunki/Myintegration.fi -ohjausryhmän jäsen 

• Hämeenlinnan seudullinen työllisyystyöryhmä Ketterimmät jäsen 

• International Talents in Kanta-Häme ohjausryhmän jäsen 
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• Kanta-Hämeen Kasvupalvelut valmisteluryhmän jäsen 

• Kauppakamareiden palvelupoolin, kansainvälistymispoolin, jäsenpoolin ja viestintäryhmän jäsen 

• Keskuskauppakamari/Toimitusjohtajaryhmän, Vaalityöryhmän ja SOTE-työryhmän jäsen sekä 

Venäjä-työryhmän varajäsen 

• Kiipulasäätiön hallituksen jäsen 2019 - 

• Kiipulasäätiö/Työuralle-hankkeen ohjausryhmän jäsen 2018- 

• Lahden ammattikorkeakoulun Työelämäsafari -ohjausryhmän puheenjohtaja 2017-2019 

• Lahden kaupungin Työllisyydenhoidon yhteistyöfoorumin jäsen 2019 

• Lahden kaupungin työllisyys- ja nuorisotakuutoimikunnan jäsen 

• Lahti City ry:n nimitysvaliokunta  

• Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy/Buustia-hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja 

• Liikesivistysrahaston Lahden aluetoimikunnan jäsen 

• Linnan Kehitys Oy/Team Finland Hämeen jäsen 

• Linnan Kehitys Oy/Uudistava kv-palvelumalli –hankkeen ohjausryhmän jäsen 

• Oma Hämeen Kasvupalveluryhmän jäsen 

• Opinto- ja rekrytapahtuma Tekijä -Hämeenlinna, ohjausryhmän puheenjohtaja  

• Opinto- ja rekrytapahtuma Tekijä -Forssa, ohjausryhmän jäsen 

• ProAgria Etelä-Suomi ry:n HYMY Häme II - Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen  

-hankkeen jäsen 

• Päijät-Hämeen johtoryhmän jäsen 

• Päijät-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmä 2018- 

• Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän jäsen 2014-2020 

• Stage-hankkeen ohjausryhmän jäsen 

• Suomen kasvukäytävän neuvottelukunnan jäsen 2019- 

• Suomen kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmän jäsen 

• Valion Hämeen eettisen neuvottelukunnan jäsen 2019-2020 

• Business-safari -hankkeen puheenjohtaja 2018-2019 

• REHOME-ohjausryhmän puheenjohtaja 2019-2020 

• Dynamo-ohjausryhmän puheenjohtaja 2019-2020 

• Tuleva-ohjausryhmän puheenjohtaja 2019-2020 

 
 

Hämeen kauppakamari on lisäksi valinnut kauppakamarin edustajiksi 

 

• Keskuskauppakamarin valtuuskunta 2020 toimitusjohtaja Tapani Kiiski (Raute Oyj), toimitusjohtaja 

Sami Kotiniemi (DA-Design Oy), toimitusjohtaja Jukka Rantanen (Lahden Seudun Kehitys LADEC 

Oy), toimitusjohtaja Jan Räsänen (Heinolan Sahakoneet Oy), toimitusjohtaja Kari Simolin 

(Dieffenbacher Panelboard Oy), osakas, hallituksen jäsen Pekka Vihma (Vanajanlinna Group Oy), 
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toimitusjohtaja Markku Virtanen (Voglia Oy) ja toimitusjohtaja Olli Vormisto (Osuuskauppa 

Hämeenmaa). 

• Keskuskauppakamarin Liikennevaliokunnan jäsen 2020-2021 toimitusjohtaja Risto Pekola (Pekolan 

Liikenne Oy) 

• Keskuskauppakamarin Työ-, koulutus- ja osaamisvaliokunnan jäsen henkilöstöjohtaja Anne 

Aaltonen (Kemppi Oy) 

• Hämeen liitto, Kanta-Hämeen Liikennejärjestelmätyöryhmän jäsen toimitusjohtaja Risto Pekola 

(Pekolan Liikenne Oy) 

• Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvoston varsinaisena jäsenenä 2018-2021 hallituksen 

puheenjohtaja Kalevi Gran (Tallukka Yhtiöt) 

• Päijät-Hämeen Viljaklusterin johtoryhmän jäseninä elintarvikekaupan edustajina valikoima- ja 

kehityspäällikkö Niina Toivonen (Osuuskauppa Hämeenmaa) ja kauppias Mikko Puhakka (K-

Citymarket Lahti Laune) 

• Lahden kaupungin Elinkeinoyhteistyöryhmän jäsenet osakas, hallituksen jäsen Pekka Vihma 

(Vanajanlinna Group Oy), toimitusjohtaja Olli Vormisto (Osuuskauppa Hämeenmaa) ja 

toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen (Hämeen kauppakamari). 

 
 
Tapahtumat, tilaisuudet ja  
 

16.01. Hämeenlinnan Ekosysteemityön Kick-off -tilaisuus, Hämeenlinnan Raatihuone 
 

24.01. TEKIJÄ2019 - opinto- ja rekrytapahtuma, Hämeenlinna (yhteistyössä Hämeen kauppakamari, 

HAMK, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Kiipula, Hämeen TE-toimisto, EURES ja Linnan 

Kehitys Oy) 

 

30.01. Tekijä2019 - rekry- ja opintotapahtuma, Forssa (yhteistyössä Forssan kaupungin 

työllisyyspalvelut – Työvoitto, Ohjaamo Forssa, Osaavasti yrityksiin –hanke, Hämeen 

kauppakamari, Forssan ammatti-instituutti, TE-palvelut, Forssan Yrityskehitys Oy, 

Osuuskauppa Hämeenmaa, Hämeen ammattikorkeakoulu, Forssan nuorisovaltuusto sekä 

Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat) 

 

30.01. Elinkeinoelämän foorumi, Hämeenlinna (yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliitto EK) 

 

30.01. Vaikuttamisiltapäivä, Hämeenlinna 

 

05.02. Hämeen kauppakamarin hallituksen kokous, Janakkala 

 

04.-08.02. Kansainvälinen osaaja -päivä Hämeen kauppakamarin alueen yrityksissä 

 

11.02. Hyvinvointia rakentamassa - Asiaa taloudesta eduskuntavaaliehdokkaille (yhteistyössä TAT:n 

kanssa), Lahti 
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11.02. Hyvinvointia rakentamassa - Asiaa taloudesta eduskuntavaaliehdokkaille (yhteistyössä TAT:n 

kanssa), Hämeenlinna 

 

20.-21.02. Rekrymessut Parolan Panssariprikaatissa varusmiehille, Parolannummi, Hattula (yhteistyössä 

Parolan Panssariprikaatin Varusmiestoimikunta) 

 

05.03. Vetoa vientiin – Metsäteollisuus suomalaisen elinkeinoelämän veturina -tilaisuus (yhteistyössä 

Metsäteollisuus ry:n ja Isku Oy:n kanssa), Lahti 

 

06.03. Digivaliokunnan kokous, Lahti 

 

07.03. Uudistunut ammatillinen koulutus – mitä kuuluu työpaikoille -seminaari, Lahti (Yhteistyössä 

Salpauksen kanssa) 

 

13.03.  Matkailuvaliokunnan kokous, Lahti 

 

15.03.  Osaamisvaliokunnan kokous, Hämeenlinna 

 

27.03. Hämeen kauppakamarin hallituksen kokous, Heinola 
 

28.03. Kasva ja Kansainvälisty, Hämeenlinna (yhteistyössä Linnan Kehitys Oy, Hämeen 

kauppakamari, Hämeen ELY-keskus, Forssan Yrityskehitys Oy, Hämeen Yrittäjät, Suomen 

Yrittäjäopisto, Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy, HAMK University of Applied Sciences ja Hämeen 

liitto) 

 

03.04. Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunnan kokous, Lahti 

 

10.04.  Laki- ja finanssivaliokunnan kokous, Hämeenlinna 

 

11.04 Heinolan kauppakamaritoimikunnan kevätkokous, Heinola 

 

12.04. Hämeen kauppakamarin Lahden kasvuklubin aamubrunssi, teemana Kiinan 

maailmanvalloitus, Lahti 

 

12.04. Hämeen kauppakamarin Hämeenlinnan kasvuklubin lounastilaisuus, teemana Kiinan 

maailmanvalloitus, Hämeenlinna 

 

16.04. Venäjän maainfo yrittäjille, Lahti (yhteistyössä Maakunnan kasvufoorumin toimijoiden kanssa) 

 

25.04. Hämeen Kasvupolun Kasvupaja, Lahti 

 

21.05. Hämeen kauppakamarin hallituksen kokous, Lahti 

 

21.05. Hämeen kauppakamarin kevätkokous, Lahti 

 

21.05. Hämeen Kasvupolun Kiitoratapäivä 1, Vierumäki 

 

22.05.  Kaupan ja palvelualan valiokunnan kokous, Hämeenlinna 
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23.-24.05. Hämeen Mafia 

 

28.05. Digivaliokunnan kokous, Helsinki 

 

29.05. Kiinnostavatko Venäjän markkinat? -tilaisuus, Hämeenlinna (yhteistyössä Linnan Kehitys Oy) 

 

04.06. Teollisuusvaliokunnan kokous, Riihimäki 

 

11.06.  Osaamisvaliokunnan kokous, Nastola 

 

12.06. Hämeen Kasvupolun Kiitoratapäivä 2 ja semifinaali, Lahti 
 

20.-21.08. Rekrymessut Parolan Panssariprikaatissa varusmiehille, Parolannummi, Hattula (yhteistyössä 

Parolan Panssariprikaatin Varusmiestoimikunta) 

 

27.08. Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunnan kokous, Lahti 

 

03.09. Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunnan kokous, Hämeenlinna 

 

04.09. Digivaliokunnan kokous, Hämeenlinna 

 

04.09.  Matkailuvaliokunnan kokous, Tammela 

 

12.-13.09 Kauppakamaripäivät, Seinäjoki 

 

17.09. Viennin rahoituskiertue: Vienti kasvuun - kaupat kotiin ja saatavat turvaan, Lahti (yhteistyössä 

Finnveran, Danske Bankin ja Euler Hermesin kanssa) 

 

17.09. Teollisuusvaliokunnan kokous, Lahti 

 

19.09.  Kaupan ja palvelualan valiokunnan kokous, Forssa 

 

24.09. Hämeen kauppakamarin hallituksen kokous, Hollola 

 

25.09. Laki- ja finanssivaliokunnan Talousseminaari – Kasvua Hämeeseen, Lahti  

 

01.10.  Osaamisvaliokunnan kokous, Hämeenlinna 
 

01.10. Haamujahti Hämeen linnassa - tietoa kansainvälisestä osaamisesta Hämeessä, erilaisista 

palveluista ja tukitoimista kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa, Hämeenlinna (yhteistyössä 

Linnan Kehitys Oy, Team Finland, EURES, Hämeen TE-palvelut, Hämeen ELY-keskus, työ- 

ja elinkeinoministeriö, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unionin Euroopan 

sosiaalirahasto) 

 

09.-10.10. Nordic Business Forum 2019, Helsinki 

 

20.-24.10. Hämeen kauppakamarin delegaation matka Kiinaan Shanghaihin 

 

29.10. Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunnan excurssio Turkuun 
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30.10. Digivaliokunnan Virtuaaliteknologiapäivä, Hämeenlinna (yhteistyössä HAMKin kanssa) 

 

05.11.  Kaupan ja palvelualan valiokunnan ja teollisuusvaliokunnan kokous, Espoo 

 

07.11. Heinolan kauppakamaritoimikunnan syyskokous, Heinola 

 

12.11. Keskuskauppakamarin päästövähennyskoulutus yrityksille, Lahti 

 

14.11. Digivaliokunnan kokous, Hämeenlinna 

 

14.11. Hämeen kauppakamarin hallituksen kokous 

 

14.11. Hämeen kauppakamarin syyskokous, Hämeenlinna 

 

19.11.  Laki- ja finanssivaliokunnan kokous, Lahti 

 

20.11.  Matkailuvaliokunnan kokous, Hämeenlinna 

 

29.11.  Osaamisvaliokunnan kokous, Helsinki 
 

 
 
Projektit ja projektiyhteistyö 

 

 
Business Events Lahti -tapahtumakalenteri 
 

Business Events Lahti on yritystapahtumia kokoava palvelu Lahden seudulla. Se on tarkoitettu kaikille 

tapahtumista kiinnostuneille – sekä tapahtumiin osallistujille että yritystapahtumia järjestäville. 

Tapahtumakalenteri löytyy osoitteesta http://businesseventslahti.fi 

 

Business Events Lahti -yritystapahtumakalenteri toteutettiin osana Yrittäjyyden ekosysteemi -hanketta. 

Yrittäjyyden ekosysteemi -hankkeessa toteutetuilla palveluilla vauhditetaan Lahden kaupunkiseudun uusien 

yritysten perustamista ja uusien kasvuyritysten syntyä. Yhteisenä tavoitteena on lisätä yrittäjyyden innostusta 

Lahden seudulla - etsitään ja löydetään yrittäjyysideoita ja -aihioita, kehitetään yrittäjien ja yritysverkostojen 

osaamista sekä saadaan tätä kautta synnytettyä alueelle uusia yrityksiä sekä kasvatettua osaamista. 

 

Business Events Lahti -alustan käynnistäjiä ja kehittäjiä ovat Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden 

Yliopistokampus, Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT-yliopisto ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 

(vastaa kalenterin ylläpidosta). Hämeen kauppakamari on tapahtumasivuston yhteistyökumppani. 

 
 
Hämeen Herruus  

 
HPK ja Pelicans mittelivät neljännen kerran sarjakaudella 2019 - 2020 Hämeen Herruudesta, kun hämäläistä 

yhteistyötä ja joukkovoimaa halutaan vahvistaa alueen sisäisellä jääkiekkosarjalla. Hämeen kauppakamarin 

http://businesseventslahti.fi/index.php
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tavoitteena on yhdistää alueelliset voimat entistä laajempaan yhteistyöhön ja voimat kulminoituvat 

erinomaisesti jääkiekkoon. 

 

HPK:n ja Pelicansin keskinäisten pelien voittaja saa Hämeen kauppakamarin luovuttaman Hämeen Herruus 

-kiertopalkinnon lisäksi 5 000 euron arvoisen shekin oman juoniorijoukkueen hyväksi. Ensimmäisen Hämeen 

Herruuden vei HPK, toisen sekä kolmannen Pelicans ja neljännen jälleen HPK.  

 

Hämeen Herruuden yhteistyökumppaneina toimivat Etelä-Suomen Sanomat, Hämeen liitto, Hämeen 

Sanomat, Päijät-Hämeen liitto, Osuuskauppa Hämeenmaa ja Hämeen kauppakamari. 

 

Hämeen Herruus -jääkiekkosarja jatkuu aktiivisesti ja tittelistä pelataan myös seuraavalla alkavalla 

sarjakaudella syksyllä 2020. 

 

 

Hämeen Kasvupolku  
 

Kasvupoluilla on Hämeen alueella sparrattu jo useita kymmeniä yrityksiä useampana vuonna, niin ikään 

Päijät-Hämeessä kuin Kanta-Hämeessäkin. Vuonna 2019 Hämeessä järjestettiin nimenomaisesti yksi 

Kasvupolku, jolla tarjottiin tukea yrittäjille molemmista maakunnista. 

 

Kasvupolulle haettiin mukaan 15 kasvupotentiaalista yritystä, joilla oli aitoa tahtoa ja halua kasvuun sekä 

oman liiketoiminnan kehittämiseen. Iällä, koolla tai toimialalla ei ollut merkitystä. Etenkin jo olemassa olevaa 

liiketoimintaa ja toimialoja uudistavien innovaatioiden sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen 

haluttiin tarjota tukea. Kaikki mukaan hakeneet yritykset kutsuttiin 25.4.2019 Lahdessa järjestettyyn 

Kasvupajaan, jossa heille tarjottiin työpajoissa ideoita ja näkökulmia kasvusuunnitelman kehittämiseen. 

 

Kasvupajan jälkeen mukaan valituille yrityksille järjestettiin sparrausta Kiitorata-nimisissä työpajapäivissä 

21.5.2019 Vierumäellä ja 12.6.2019 Lahdessa. Tällöin eri alojen (kasvu, kansainvälistyminen, myynti, 

rahoitus, markkinointi, johtaminen) asiantuntijat eli myllärit auttoivat yrityksiä pääsemään omiin 

kasvutavoitteisiinsa. Toisen Kiitoratapäivän päätteeksi Kasvupolun tuomaristo valitsee kaksi Kasvupolun 

voittajaa, jotka etenivät valtakunnalliseen Kasvu Open 2019 -finaaliin, joka järjestettiin lokakuussa 2019 

Jyväskylässä. 

 

Hämeen Kasvupolun voittajaksi valittiin lahtelainen Vuohelan Herkku Oy. Kasvupolun kunniamaininnan sai 

heinolalainen VVR-Wood Oy. 

 

Kasvupolun tuomaristoon kuuluivat Timo Wallenius (Henkilöstörahastopalvelut), Päivi 

Leppänen (Ladec), Jussi Eerikäinen (Hämeen kauppakamari), Kari Sartamo (Hämeen ELY-

keskus), Emma Joki (Rantalainen), Heikki Mäkilä (Heinolan kaupunki), Henna Erkamo (Koulutuskeskus 

Salpaus) ja Sanna Rautio (Avidly Agency).  
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Kasvupolun kumppaneita olivat Lahden Seudun Kehitys LADEC, Hämeen kauppakamari, Hämeen ELY-

keskus, Heinolan kaupunki, Avidly Agency, Rantalainen, Henkilöstörahastopalvelut, Koulutuskeskus Salpaus 

ja Vierumäki. 

 

Ensimmäistä kertaa Kasvu Openissa oli jaossa myös valtakunnallinen palkinto ”Sijoittajan suosikki 2019”. 

Palkinto mahdollisti saajalle jopa miljoonarahoituksen ja se toteutettiin yhdessä Innovestorin ja Nordean 

kanssa. 

 

 

Kansainvälinen osaaja -päivä 

 

Kansainvälinen osaaja -päivä rohkaisee hämäläisyrityksiä avaamaan ovet alueen ammattikorkeakoulujen ja 

ammattioppilaitosten ulkomaalaisille opiskelijoille. 

 

Hämeen kauppakamarin toteuttaman pilottihankkeen taustalla ovat yrityselämän muutokset: nopeasti 

kansainvälistyvät työyhteisöt, kansainvälisten osaajien tarve sekä lisääntyvä työvoimapula. Nämä haasteet 

koskettavat myös monia Hämeen alueen yrityksiä. On tärkeää saada Hämeen kauppakamarin alueella 

ammattikorkeakouluista ja ammattioppilaitoksista valmistuvat kansainväliset opiskelijat työmarkkinoiden 

palvelukseen kotimaahan paluun sijaan. Osaajapäivän kautta opiskelijat saadaan tutustumaan ja 

kiinnostumaan alueen yrityksistä mahdollisina tulevina työnantajina. 

 

Kansainvälinen osaaja -päivä toteutettiin helmikuun ensimmäisellä viikolla 4. - 8.2.2019 yhteistyössä 

Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun, Koulutuskeskus Salpauksen ja 

Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa. Tapahtuma toteutusta tukivat Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen liitto.  

 

 

Plan International Suomi 

 

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen valitsi elokuussa järjestetyn syntymäpäivänsä 

mahdollisten muistamisten kohteeksi Plan International Suomen ja kehitysmaiden tyttöjen koulutuksen. 

Keräyksen tuotolla varmistettiin lähes 120 tytön koulunkäynnin aloittaminen. 

 

 

Yrityslähtöinen oppilaitosyhteistyö -käsikirja  

 

Hämeen kauppakamari on vuoden aikana suunnitellut alueensa yritysten käyttöön ”Yrityslähtöinen 

oppilaitosyhteistyö” -käsikirjan vauhdittaakseen yritysten yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten, 

ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy ja kauppakamari halusi 

käsikirjan avulla aktivoida yrityksiä varmistamaan työvoiman saatavuuden tulevaisuudessa. 
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Hämeen kauppakamari toivoo, että kaikki hämäläisyritykset tutustuvat Oppilaitosyhteistyö-käsikirjaan sekä 

laativat oman oppilaitosyhteistyön suunnitelman, jota ryhtyvät määrätietoisesti myös toteuttamaan. Näin 

yritykset voivat vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. 

 

Yrityslähtöinen oppilaitosyhteistyö -käsikirjan suunnittelu käynnistettiin Hämeen kauppakamarissa keväällä 

2019 ja aineiston kokoamiseen ovat osallistuneet kauppakamarin valiokuntien jäsenet sekä alueen 

oppilaitokset. Käsikirja ja sen verkkosivusto www.lahti.fi/osaavaatyovoimaa on toteutettu LAB-

ammattikorkeakoulun johdolla toimineen työryhmän myötävaikutuksella. 

 

 

Opinto- ja rekrytapahtuma TEKIJÄ 2019 Hämeenlinnassa ja Forssassa  
  
Työllistymisen, oppimisen ja verkostoitumisen hämäläinen suurtapahtuma, Tekijä 2019, kokosi yhteen 

alueen opiskelijat ja yritykset Hämeenlinnassa Visamäen korkeakoulukeskukseen 24.1.2019 ja Forssassa 

Prisma-keskukseen 30.1.2019. Molemmissa tapahtumissa kävijämäärä oli noin 1000-2000 osallistujaa.  

Tapahtumissa välitettiin keskitetysti tietoa alueen oppilaitosten tarjoamista opiskelumahdollisuuksista ja 

tarjottiin työmarkkinoille valmistuville osaajille ja työnantajille mahdollisuus solmia tärkeitä kontakteja. Lisäksi 

tapahtumassa oli tarjolla tietoa erilaisista työllistämisvaihtoehdoista, rekrytointiin liittyvistä asioista ja 

yrittäjyydestä. Esillä oli myös ilmoitustaulu alueilla tarjolla olevista kesätyöpaikoista. 

Hämeenlinnan tapahtumassa oli mukana 60 ja Forssassa 50 näytteilleasettajaa.  

Hämeenlinnan tapahtuman järjestivät yhteistyössä Hämeen kauppakamari, HAMK, Koulutuskuntayhtymä 

Tavastia, Kiipula, Hämeen TE-toimisto, EURES ja Linnan Kehitys Oy. Forssan tapahtumassa toteuttajana 

olivat Forssan kaupungin työllisyyspalvelut – Työvoitto, Ohjaamo Forssa, Osaavasti yrityksiin –hanke, 

Hämeen kauppakamari, Forssan ammatti-instituutti, TE-palvelut, Forssan Yrityskehitys Oy, Osuuskauppa 

Hämeenmaa, Hämeen ammattikorkeakoulu, Forssan nuorisovaltuusto sekä Humppilan, Jokioisten, 

Tammelan ja Ypäjän kunnat. 

  

 

Suomen kasvukäytävä (SKK)   
 
Suomen kasvukäytävä (SKK) ulottuu Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle ja yhteistyössä on 

mukana myös Seinäjoki.  

 

Kasvusopimuksen tavoitteena on Suomen kasvukäytävän toiminnallisen kokonaisuuden kehittäminen siten, 

että kasvukäytävä yhä vahvemmin muodostaa yhtenäisen työmarkkina-, liiketoiminta- ja yhteistoiminta-

alueen, joka houkuttelee yrityksiä, osaajia ja kansainvälisiä investointeja. Tavoitteena on kasvukäytävän 

http://www.lahti.fi/osaavaatyovoimaa
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kaupunkien ja kuntien yhä tiiviimpi yhteistyö. Saavutettavuuden parantaminen on sopimuksen ydin: 

helpotetaan alueen asukkaiden liikkuvaa arkea ja mahdollistetaan uuden liiketoiminnan syntyminen sekä 

edistetään yhdessä alueen kestävää kasvua. 

 

Suomen kasvukäytävän yhteistyöverkoston jäseninä ovat alueen 19 kaupunkia ja kuntaa (Akaa, Espoo, 

Hattula, Hausjärvi, Helsinki, Hämeenkyrö, Hämeenlinna, Janakkala, Lempäälä, Loppi, Kangasala, Nokia, 

Pirkkala, Pälkäne (AIKO), Riihimäki, Seinäjoki, Tampere, Valkeakoski, Vantaa (AIKO), Vesilahti, Ylöjärvi). 

Lisäksi yhteistyöverkostossa ovat alueen kolme maakuntaliittoa (Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan liitot) 

sekä neljä alueen kauppakamaria (Helsingin seudun, Hämeen, Riihimäen-Hyvinkään ja Tampereen 

kauppakamarit). Verkostotyössä ovat mukana myös Suomen Yrittäjät sekä liikenne- ja viestintä-, opetus- ja 

kulttuuri-, työ- ja elinkeino- sekä ympäristöministeriö.  

 

Suomen kasvukäytävä -verkosto sopimuskausi päättyi vuodenvaihteessa ja Hämeenlinna on hyväksynyt 

Suomen kasvukäytävä -verkoston uuden sopimuksen vuosille 2020–2024. Hämeenlinna on myös valmis 

jatkamaan verkoston isäntäkaupunkina. Kesäkuun alussa käynnistyvän uuden sopimuskauden keskeisimpiä 

tavoitteita on nostaa pääradan henkilö- ja tavaraliikenteen kapasiteettia ja päästä osaksi Euroopan laajuista 

TEN-T-verkkoa. Uusina jäseninä Suomen kasvukäytävä -verkostoon tulevat Hyvinkään ja Vantaan 

kaupungit. 

 

 

EMMA-hanke 

 

EMMA-hankketta (Enhancing freight Mobility and logistics in the BSR by strengthening inland waterway and 

river sea transport and proMoting new internAtional shipping services) toteutettiin vuosien 2016-2019 aikana. 

Hankkeen ytimessä oli sekä Päijät-Hämeen että Saimaan vesistöalueen ja alueilla toimivien yritysten 

kehittämistarpeiden kartoittaminen suhteessa Itämeren ja Keski-Euroopan sisävesiliikenteeseen ja 

eurooppalaisiin kuljetusketjuihin. Hankkeessa kartoitettiin myös Saimaan rahtiliikenteen kehittymisen 

pullonkauloja sekä pyrittiin löytämään ratkaisuja niiden poistamiseen. 

  

Logististen kuljetusketjujen näkökulmasta Päijät-Hämeessä toteutettiin laaja kartoitus bioterminaalin 

potentiaalista sijaintipaikoista. Bioterminaalikokonaisuuteen liittyvää selvitystyötä jatkettiin myöhemmin 

Päijät-Hämeen liiton työnä. Lisäksi selvitettiin yhdessä hankepartnereiden kanssa vesiliikenteeseen liittyviä 

päätöksenteko- ja vaikuttamiskanavia eri maissa sekä Suomen vastaavat tahot. Lahden seudulla toimiville 

yrityksille toteutettiin kysely, koskien heidän tarpeitaan kehittää logistisia yhteyksiä mm. Keski-Euroopan 

sisävesirahtiliikenneverkostoon. Päijät-Hämeen ja Pohjois-Karjalan yrityksiltä haettiin kyselytutkimuksen 

kautta näkemyksiä rahtiliikenteen kehittämiseen vesiteitse. Yleisenä yhteenvetona voidaan todelta, että 

Päijät-Hämeessä sisävesirahtiliikenteen kehittämisellä ei nähty suurta merkitystä tavaran liikkuvuuteen, 

mutta multimodaalisten kuljetusten ja logistiikka-alueiden kehittämiselle nähtiin suurta tarvetta. Kerättyä 
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tietoa voidaan myöhemmässä vaiheessa hyödyntää Lahden seudun logistisen aseman vahvistamiseen 

eurooppalaisessa logistiikkaverkostossa. Hanke päättyi keväällä 2019. 

  

EMMA-hankkeessa oli mukana 21 eurooppalaista hankepartneria ja pääpartnerina toimii Hampurin satama. 

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 4,4 M € ja hanke rahoitetaan Baltic Sea Regionin Interreg -ohjelmasta. 

Suomessa hanketta toteutti Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Pohjois-Karjalan liitto sekä Suomen 

Vesitieyhdistys. Hämeen kauppakamari puolsi hankkeen toteutusta. Lisätietoja EMMA-hankkeesta ja 

kansainvälisestä toteutuksesta: https://projects.interreg-baltic.eu/projects/emma-20.html 

 

 

TENTacle-hanke 
  
TEN-T -ydinverkkokäytävät (Core Network Corridors, CNC) on EU:n liikennepolitiikan väline, jonka 

tavoitteena on parantaa liikkuvuutta, intermodaalisuutta ja yhteentoimivuutta merkittävien liikenneakselien 

välillä Euroopassa.  

  

Hankkeessa toteutettiin sekä Päijät-Hämeessä että Pohjois-Karjalassa logistiikka-alan yrityksille suunnattuja 

idealaboratorio-työpajoja. Idealaboratorioissa kartoitettiin kehittämistarpeita Päijät-Hämeen tehokkaammasta 

logistisesta linkittymisestä eurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkoon. Päijät-Häme ja Pohjois-Karjala sijaitsevat 

TEN-T-ydinverkon lievealueella, joten alueiden tulee kiinnittyä entistä tiiviimmin raideliikenteen osalta 

Kouvolan seutuun, joka kuuluu TEN-T-ydinverkkoalueeseen. Molemmat maakunnat tulevat linkittymään 

Venäjälle ja Kiinaan suuntautuvien rautatiekuljetusten osalta tiiviisti Kouvolaan, ja Lahden seudulla tullaan 

kehittämään logistiikka-alueita myös raideliikennemahdollisuus huomioiden. Hankkeen osalta haluttiin 

nostaa kansalliseen keskusteluun se, että valtiohallinnon tulee ajaa vahvasti EU:n suuntaan TEN-T-verkon 

laajentamista Suomessa. Tämä siksi, että tulevina vuosina EU:n investointirahoitus tullaan kanavoimaan 

ydinverkon alueelle ja jos molemmat maakunnat ovat ydinverkkoalueen ulkopuolella, rahoitus kanavoituu 

muille alueille. Hankkeessa toteutettiin myös selvitys VT12 Uusikylä-Tillola -maantieosuuden 

perusparannustarpeesta ja perustelut liikennemäärineen valtiohallinnolle, jotta valtio osoittaisi suunnittelu- ja 

toteutusmäärärahaa kyseisen tievälin kunnostukseen. Hanke päättyi keväällä 2019. 

  

TENTacle-hankkeessa oli mukana 23 eurooppalaista partneria ja pääpartnerina toimii Blekingen alue 

Ruotsista. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 3,75 M € ja hanke rahoitettiin Baltic Sea Regionin Interreg –

ohjelmasta. Suomessa hanketta toteutti Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Pohjois-Karjalan liitto. 

Hämeen kauppakamari antoi puoltolauseen hankkeelle. Lisätietoja TENTacle-hankkeesta ja 

kansainvälisestä toteutuksesta: http://www.tentacle.eu/ 

 

 
 

https://projects.interreg-baltic.eu/projects/emma-20.html
http://www.tentacle.eu/
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Jäsenpalvelut 
 
Koulutustoiminta 

 
Hämeen kauppakamari toimii yritysten ajankohtais- ja päivityskouluttajana. Ajankohtaiskoulutukset ovat yksi 

kauppakamarin keskeisimmistä jäsenpalveluista, joiden avulla tuodaan ajankohtaisia aiheita, uudistuksia ja 

muutoksia jäsenistön tietouteen. Hämeen kauppakamari järjesti vuoden aikana seuraavat 

koulutustilaisuudet:  

 

28.01. Excel peruskurssi, webinaari 

31.01.-07.03. Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi, Lahti 

25.02. Excel jatkokurssi, webinaari 

04.03. Excel-raportointi; Pivot ja Excel BI, webinaari 

06.03. Esimiehen tehopäivä, Hämeenlinna 

13.03. Kansallinen Tulorekisteri KATRE, Lahti 

14.03. Kansallinen Tulorekisteri KATRE, Hämeenlinna 

18.03. Controller Excel, webinaari 

26.03. Esimies- ja työsuhteen ongelmatilanteet, Lahti 

28.03. Tietosuoja 2019 - Mitä nyt?, Lahti 

01.04. Raportoi ja analysoi Microsoft Power BI -työkalulla - perusteet, webinaari 

01.04.-02.04. HHJ-puheenjohtajakurssi, Lahti 

04.04. Tietosuoja 2019 - Mitä nyt?, Hämeenlinna 

11.04. Sisältömarkkinoinnin tehopäivä, Lahti 

15.04. Visuaaliset raportit Microsoft Power BI -työkalulla, webinaari 

06.05. Excel peruskurssi, webinaari 

08.05. Suuri Palkkapäivä, Lahti 

09.05. Suuri Palkkapäivä, Hämeenlinna 

15.05. Kotimaan arvonlisäverotuksen ajankohtaiskatsaus, Lahti 

15.05. Kansainvälisen kaupan ajankohtaiskatsaus, Lahti 

16.05. Sell on Amazon, Lahti 

20.05. Excel jatkokurssi, webinaari 

22.05. Kotimaan arvonlisäverotuksen ajankohtaiskatsaus, Hämeenlinna 

22.05. Kansainvälisen kaupan ajankohtaiskatsaus, Hämeenlinna 

03.06. Excel-raportointi; Pivot ja Excel BI, webinaari 

05.06. HHJ Hallitus ja strategian toteuttaminen, Lahti 

08.09.-29.10. Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi, Hämeenlinna 

16.09. Excel-raportointi; Pivot ja Excel BI, webinaari 

30.09. Raportoi ja analysoi Microsoft Power BI -työkalulla - perusteet, webinaari 

07.10. Visuaaliset raportit Microsoft Power BI -työkalulla, webinaari 
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09.10. Vaikuttava viestintä, Lahti 

15.10. Osakeyhtiön tilinpäätös, Lahti 

17.10. Incoterms 2020, Lahti 

21.10. Excel peruskurssi, webinaari 

24.10. Incoterms 2020, Hämeenlinna 

27.10.-24.11. Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi, Lahti 

30.10. Osakeyhtiön tilinpäätös, Hämeenlinna 

05.11. Perehdyttäminen - aina ajankohtaista, Hämeenlinna 

11.11. Työlainsäädännön ajankohtaispäivä, Lahti 

18.11. Kauppakamarin Tilinpäätös- ja veropäivä, Lahti 

18.11. Controller Excel, webinaari 

21.11. Kauppakamarin Tilinpäätös- ja veropäivä, Hämeenlinna 

02.12. Excel-raportointi; Pivot ja Excel BI, webinaari 

13.12. Ennakkoperintä 2020, Lahti 

17.12. Ennakkoperintä 2020, Hämeenlinna 

 

Koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 718 (714/2018) henkilöä. Tilitoimisto Rantalainen Oy:n kanssa 

järjestettiin yhteistyössä kaksi koulutusta. HHJ-kurssi toteutettiin kolme kertaa vuonna 2019; keväällä 

Lahdessa ja syksyllä Hämeenlinnassa sekä Lahdessa. Lisäksi HHJ-puheenjohtajakurssi sekä HHJ Hallitus 

ja strategian toteuttaminen -koulutus järjestettiin Lahdessa keväällä. Tarve hallitustyön kehittämiseen jatkui 

alueen yrityksissä ja vuoden 2019 aikana HHJ-koulutusohjelmiin osallistui yhteensä 92 henkilöä.  

 

Hämeen kauppakamari oli edustettuna kauppakamarien palvelupoolissa, joka jatkoi yhteisten 

valtakunnallisten koulutustilaisuuksien järjestämistä, suunnittelua ja markkinointia. 

 

 

Neuvonta- ja tiedotuspalvelut  

 
Vuoden aikana myönnettiin 10 kpl (12/2018) ATA Carnet -tulliasiakirjoja EU:n ulkopuolisiin maihin, mm. 

Norjaan, Meksikoon, Venäjälle ja Yhdysvaltoihin. 

 

Toimistoissa vahvistettiin viennissä tarvittavia ulkomaankaupan asiakirjoja yhteensä 5672 kpl (4430 

kpl/2018), mm. alkuperätodistuksia 5019 kpl (3771 kpl/2018) sekä kauppalaskuja ja muita yrityksiltä 

vaadittuja erikoistodistuksia.  

 

Vuoden 2013 alusta käyttöön otetun sähköisen e-Vientiasiakirjapalvelun kautta vahvistuksia haettiin 

alkuperätodistuksille 4976 kpl, mikä on 99,14 prosenttia kaikista vahvistetuista alkuperätodistuksista (3610 

kpl, 95,7 % v. 2018). 
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Kauppakamarit käynnistivät vuonna 2019 e-vientiasiakirjat -palvelun kokonaisuudistuksen, jonka 

tavoitteena on nopeuttaa asiakirjojen hakuprosesseja ja parantaa asiakaskokemusta. 

Ensimmäiset pilottiasiakkaat saivat tutustua palveluun ja käyttää sitä vuoden lopusta lähtien. Uusi 

järjestelmä vientiasiakirjat.fi otettiin käyttöön 3.3.2020. Palvelun kehittäminen jatkuu vielä käyttöönoton 

jälkeen.  

 
Keskuskauppakamarin aloitteesta kauppakamarien alkuperämenettely hyväksyttiin toukokuussa 2018 osaksi 

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Certificate of Origins Accreditation Chain -järjestelmää, joka 

varmistaa alkuperätodistusten myöntämisketjun laadun ja oikeellisuuden. Myös muut Pohjoismaat ovat 

äskettäin liittyneet järjestelmään. Uuden järjestelmän avulla muiden maiden viranomaiset voivat jatkossa 

tarkastaa sähköisesti ja reaaliajassa, että alkuperätodistus on hyväksyttävästi annettu Suomessa. Näin 

järjestelmä helpottaa todistusten käyttöä erityisesti Euroopan ulkopuolella, kuten Kiinassa sekä vähentää 

mahdollisia väärinkäytöksiä. Samalla nopeutetaan siirtymistä digitaalisesti myönnettyihin 

alkuperätodistuksiin. 

 

Kauppakamarin jäsenten käytössä on moderni digitaalinen haku- ja verkostoitumispalvelu 

www.kauppakamariverkko.fi. Palvelun avulla voi löytää luotettavia yhteistyökumppaneita, markkinoida 

tuotteita ja palveluita, parantaa yrityksen verkkonäkyvyyttä ja saada arvokkaita yhteydenottoja asiakkailta. 

Palvelu kokoaa Suomen kauppakamarien jäsenten yhteystiedot maksutta yhden sivuston alle. Lisäksi 

kauppakamari on kuulunut maailmanlaajuiseen World Chambers Network -liikeyhteysjärjestelmäverkostoon. 

 

Yhteistyösopimusta lakineuvontapalveluiden tarjoamiseksi jäsenille jatkettiin EY:n kanssa. Laki- ja 

veroasioiden perusneuvonnassa on vuoden aikana palvellut OTM Teemu Summanen. Jäsenet käyttivät 

lakipalveluita vuoden aikana viisi kertaa (9/2018).  

 

Vuodesta 2017 alkaen neuvontapalveluita laajennettiin ja jäsenille on ollut tarjolla myös KPMG Oy AB:n 

tulovero- ja arvonlisäveroneuvonnasta vastaavat veroasiantuntija Pauli Liiri (tuloverotus; yhteisöt ja 

osakkaat) ja arvonlisäverotuksen asiantuntija Tanja Lappalainen. 

 

Kauppakamarikaupan sähköisestä palvelusta (www.kauppakamaritieto.fi) on myös tilattavissa 

työlainsäädäntöön liittyvät olennaiset tiedot ja ohjeet. 

 

Jäsenistölle välitettiin tietoa maksuttomasta Enterprise Europe Network -neuvontapalvelusta pk-yritysten 

kansainvälistymiseen. 

 

Vuoden aikana jatkettiin Keskuskauppakamarin tarjoamaa STT-info -tiedotejakelupalvelua 

lehdistötiedotteiden lähetystä varten.  

 

http://www.kauppakamaritieto.fi/
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Kauppakamarien mediaseurannan apuna käytettiin Keskuskauppakamarin tarjoamaa Viidakkomonitor-

järjestelmää Koodiviidakon kanssa elokuun loppuun asti. Kauppakamarien mediaseuranta uudistui 

Keskuskauppakamarin vaihtaessa mediaseurannan palveluntarjoajan 1.9.2019 alkaen Rerieveriksi. Hämeen 

kauppakamarin mediaosumien määrä vuonna 2019 oli 305 kpl (320 kpl / v. 2018).  
 

Hämeen kauppakamarin Jäsenlehti ilmestyi vuoden aikana kaksi kertaa painettuna ja kaksi kertaa 

teemallisena verkkolehtenä, jota päivitetään uutistarjonnan mukaan. Vuoden aikana käytettiin yhteistä 

KAUPPAKAMARI -lehtimallia, jonka ulkoasua ja sisältörakennetta hyödynnettiin yhteistyössä muiden 

kauppakamareiden kanssa. Lehtimateriaalin tuottamisen ja kustannustehokkuuden osalta tehtiin tiivistä 

yhteistyötä Keskuskauppakamarin, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Kuopion, Kymenlaakson, Oulun, 

Rauman, Riihimäen-Hyvinkään, Satakunnan ja Turun kauppakamarien kanssa. Verkkolehden palvelin- ja 

tukipalvelut tuotettiin edelleen Cubescom Digital Oy:ssä. Verkkolehden pikakuvake on edelleen 

ladattavissa maksutta iPhone- tai Android-puhelimen aloitusvalikkoon. 

 

Tapahtuma- ja koulutuskirje julkaistiin vuoden aikana kuukausittain. Uusi julkaisujärjestelmä otettiin 

käyttöön uuden asiakasrekisterijärjestelmän WebCRM:n osana vuoden 2018 alussa.  

 

Kauppakamarin kotisivuja ylläpidettiin vuoden aikana Cubescom Digital Oy:n tuotteistamalla eMedia CMS  

-julkaisujärjestelmällä.  

 

Hämeen kauppakamari tarjoaa jäsenistölleen verkostoitumistyökalun, TAVATA-sovelluksen, uusien 

liikesuhteiden luomiseen. Tavata-sovelluksen avulla kauppakamarin jäsenillä on mahdollisuus markkinoida 

helposti ja tehokkaasti omia tuotteitaan ja palvelujaan sekä etsiä luotettavia paikallisia yhteistyökumppaneita 

ja kontakteja Hämeestä. 

 

Kauppakamarin palveluihin kuuluivat yrityksille suunnatut päivitettävät taloushallinnon kansiot, palkka ja 

työsuhde -kansiot sekä ulkomaankaupan kansiot www-palveluina tai painettuina kansioina sekä 

kauppakamarin kirjat avuksi yritysten henkilökunnan päivittäiseen työhön ja ammattiosaamisen 

kehittämiseen. Sekä kansiot että kirjat ovat saatavilla osoitteesta www.kauppakamarikauppa.fi. 

 

Kauppakamari teki vuoden aikana Questback Essentials -kyselyohjelman avulla erilaisia kyselyjä jäsen-

yrityksille ja -yhteisöille ajankohtaisista aiheista ja tarjosi samalla erilaisia kyselymahdollisuuksia 

sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille.  

 

Valiokuntien ja hallituksen käytössä oli edelleen yhteinen sähköinen viestintäkanava Agendium, josta 

luovuttiin vuoden vaiheessa. Kauppakamari otti vuonna 2020 käyttöön Office 365 Business -ohjelman, jonka 

myötä valiokuntatyöskentelyssä käytetään jatkossa Microsoft Teamsiä. Se on uusi valiokuntien 

ryhmätyökeskus, jossa säilytetään kokouskutsut ja -aineistot sekä voi keskustella ja lähettää kommentteja 

valiokuntien jäsenille myös kokousten välillä.  

http://www.kauppakamarikauppa.fi/
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Asiakasrekisterijärjestelmänä käytettiin ja kehitettiin verkkopohjaista ja kauppakamarille räätälöityä 

WebCRM-asiakkuudenhallintajärjestelmää. 

 
 
Kyselyt  
 
06.03.2019 Hämeen kauppakamarin Kansainvälinen osaaja -päivän palautekysely 03/2019  

 

Lisäksi vuoden aikana tehtiin seuraavat kyselyt yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n, 

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijan ja Keskuskauppakamarin kanssa:  

 

30.01.2019  Kauppakamareiden PK-hallitusbarometrikysely jäsenyrityksille 01-02/2019 

19.03.2019 Kauppakamareiden hallitusohjelmatavoitteisiin liittyvä pikakysely (03/2019) 

02.04.2019 Kauppakamareiden oppisopimuksen palkkaporrastusta koskeva selvitys (04/2019) 

 

02.05.2019 Erika Bottacci, student of International Business in LAMK/Kysely jäsenyrityksille lopputyötä 

varten; survey concerning the role of local universities of applied sciences in the 

internationalization processes for small and medium-sized companies in Häme region. The 

research is supported by the Häme Chamber of Commerce and the main goal is to 

understand how higher education institutions and businesses can better support the 

employment of international graduates in Häme. (05/2019) 

 

10.06.2019 Suhdannebarometrikysely yhteistyössä EK:n kanssa 06/2019 

17.06.2019 Kauppakamareiden yritysten ilmastotavoitteisiin liittyvä kysely jäsenyrityksille 06/2019 

23.09.2019 European economic survey 2020 -kysely kauppakamareiden jäsenyrityksille 09/2019 ja 

samassa yhteydessä kysely myös Brexitistä ja talousnäkymistä 09/2019 

Lokakuu/2019 Suhdannebarometrikysely yhteistyössä EK:n kanssa 10/2019 

15.10.2019 E-vientiasiakirjat -palvelun uudistamiseen liittyvä käyttökysely kauppakamareiden asiakkaille 

10/2019 

30.12.2019 Kauppakamareiden pikakysely osaamisesta ja osaajapulasta jäsenyrityksille 12/2019-01/2020 

 

 

Henkilökunta  

 
Vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvat toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, koulutuspäällikkö Paula Ahokanto, 

toimistopäällikkö Tiina Halmeenmaa, markkinointikoordinaattori Nina Karilahti, kehityspäällikkö Mirja 

Ojantausta ja viestintäpäällikkö Päivi Pulkki. Avustavana toimistotyöntekijänä ja valiokuntasihteerinä 

Hämeenlinnan toimistolla on toiminut Anne Kastell. 
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Työharjoittelussa ovat toimineet Hämeenlinnan toimistolla HAMKin tradenomiopiskelija Katariina Pitkämäki 

1.10.2018 – 28.2.2019 sekä Lahden toimistolla LAMKin Bachelor of Business Administration, BBA-opiskelijat 

Erika Bottaci 2.1.- 23.5.2019 ja Ekaterina Tsvetkova 16.9.2019-17.2.2020. Erika Bottacci teki 

harjoittelujakson jälkeen lopputyön Hämeen kauppakamarin toimeksiannosta. 

 

 

Talous ja jäsenistö  

 
Vuoden 2019 tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 84 928,00 euroa (37 201,80 euroa). Tuloksessa ovat mukana 

edellisen vuoden sijoitusten arvonalennusten palautukset (24 000 euroa) sekä PHP Holding Oy:n 22 000 

euron osingot.  

 

Toimintavuoden 2019 lopussa Hämeen kauppakamarin jäsenmäärä oli 1009, joista yritysjäseniä 944, 

kuntajäseniä 18, järjestöjä 33 ja henkilöjäseniä 14. Vuoden 2019 aikana kauppakamariin liittyi 86 uutta 

jäsentä (nettolisäys 38). 

 

 


