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Hämeen kauppakamarin kevätkokous 
keskiviikkona 26.5.2021 klo 17.00 

Striimattuna Hämeen kauppakamarin virtuaalistudiosta  

 

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat 
 

1. Kokouksen avaus,  

Hämeen kauppakamarin puheenjohtaja Pekka Vihma  

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

3. Kokouksen järjestäytyminen ja pöytäkirjan tarkastajien 

valinta 

4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien 

lausunto 

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 

6. Valitaan Vaalivaliokunnan jäsenet 

7. Muut kokoukselle mahdollisesti esitettävät asiat 

8. Kokouksen päättäminen 
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TULOSLASKELMA 
 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 
 
Varsinainen toiminta   
  Tuotot 419.289,47 524.016,49 
  Kulut   
    Henkilöstökulut  
      Palkat ja palkkiot -353.716,35 -374.976,23 
      Eläkekulut -49.359,03 -62.239,23 
      Muut henkilösivukulut -7.929,01 -8.030,39 
    Poistot -1.214,87 -1.865,32 
    Muut kulut -474.824,98 -543.731,69 
  Kulut yhteensä -887.044,24 -990.842,86 
Varsinainen toiminta yhteensä -467.754,77 -466.826,37 
 
Tuotto-/kulujäämä -467.754,77 -466.826,37 
 
Varainhankinta   
  Tuotot 540.711,40 533.995,38 
  Kulut -35.883,36 -34.114,29 
Varainhankinta yht.         504.828,04         499.881,09 
 
Tuotto- / kulujäämä 37.073,27 33.054,72 
 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta   
  Tuotot 27.810,46 52.036,08 
  Kulut -4.080,48 -162,80 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yht.       23.729,98          51.873,28 
 
Tuotto- / kulujäämä         60.803,25           84.928,00 
 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)         60.803,25           84.928,00 
 
Tilikauden yli- / alijäämä 60.803,25 84.928,00 
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TASE 
 31.12.2020 31.12.2019 
 
V a s t a a v a a   
 
  PYSYVÄT VASTAAVAT   
 
    Aineelliset hyödykkeet   
      Koneet ja kalusto 3.644,61 4.859,48 
      Muut aineelliset hyödykkeet 5.028,81 5.028,81 
    Aineelliset hyödykkeet yhteensä 8.673,42 9.888,29 
 
    Sijoitukset   
      Muut osakkeet ja osuudet 36.905,19 16.905,19 
    Sijoitukset yhteensä           36.905,19           16.905,19 
 
  PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 45.578,61 26.793,48 
 
  VAIHTUVAT VASTAAVAT   
 
    Pitkäaikaiset saamiset 
      Lainasaamiset 4.500,00 0,00 
      Muut saamiset 1.792,00 1.792,00 
    Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 6.292,00 1.792,00 
 
 
    Lyhytaikaiset saamiset   
      Myyntisaamiset 48.514,82 43.318,89 
      Siirtosaamiset 24.352,02 17.168,97 
    Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 72.866,84 60.487,86 
 
    Rahoitusarvopaperit   
      Muut arvopaperit 746.970,70 749.930,63 
    Rahoitusarvopaperit yhteensä 746.970,70 749.930,63 
 
    Rahat ja pankkisaamiset         376.315,20         380.759,18 
 
  VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ      1.202.444,74         1.192.969,67 
 
V a s t a a v a a yhteensä 1.248.023,35 1.219.763,15 
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TASE 
 31.12.2020 31.12.2019 
V a s t a t t a v a a   
 
  OMA PÄÄOMA   
 
    Muut rahastot 31.940,09 37.190,09 
    Peruspääoma 364.715,27 364.715,27 
    Edellisten tilikausien voitto (tappio) 604.899,22 519.971,22 
    Tilikauden voitto (tappio)         60.803,25           84.928,00 
 
  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1.062.357,83 1.006.804,58 
 
  VIERAS PÄÄOMA   
 
    Lyhytaikainen vieras pääoma   
      Ostovelat 33.438,83 51.344,96 
      Muut velat 24.301,31 18.080,62 
      Siirtovelat 127.925,38 143.532,99 
    Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä         185.665,52         212.958,57 
 
  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ         185.665,52         212.958,57 
 
V a s t a t t a v a a yhteensä 1.248.023,35 1.219.763,15 
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Vuosikertomus 2020 
 
Vuosi 2020 oli Hämeen kauppakamarin 80. toimintavuosi sekä 14. toimintavuosi Hämeen ja Lahden 

kauppakamareiden yhdistyttyä 31.12.2006. 

 

Hämeen kauppakamarin katsaus  

 
Korona-pandemia muutti nopeasti maailman talouden ja ihmisten elämän. Matkustus- ja 

kokoontumisrajoitukset vaikeuttivat merkittävästi normaalia elämää. Koko maailma luisui samanaikaisesti 

taantumaan. Etätöistä ja verkkokokouksista tuli uusi normaali. Hämeen kauppakamari reagoi nopeasti 

tilanteeseen. Kauppakamari investoi virtuaalistudioon, valiokuntien ja hallituksen kokoukset siirrettiin 

Teamsiin ja Hämeen kauppakamari uudisti omat kotisivunsa ja asiakkuushallintajärjestelmänsä. 

Koulutustapahtumissa siirryttiin hybridimalliin, jossa osallistuminen on mahdollista myös verkon välityksellä. 

Tiedotustoiminta ja tukipalvelut lisääntyivät merkittävästi. Hämeen kauppakamarista kehittyi tehokas 

”hybridikamari”, joka toimii aktiivisesti molempien maakuntien kriisiryhmissä. Alueellinen yhteistoiminta 

viranomaisten, julkishallinnon ja eri järjestöjen kanssa tiivistyi entisestään. 

 

Haastavasta tilanteesta huolimatta Hämeen kauppakamarin taloudellinen tilanne säilyi hyvänä. 

Jäsenmäärän kasvu jatkui vahvana ja vientiasiakirjatoiminta pysyi korkealla tasolla. Pandemia vaikutti 

lähinnä koulutusmyyntiin, joka laski lähes kolmanneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannuspuolella 

merkittäviä säästöjä tuli muun muassa matkustamisen ja tapahtumien osalta. Hämeen kauppakamarin tulos 

oli edelleen hyvä, vaikka siihen kirjattiin 80. juhlavuotemme lahjoitusvaroja.  

 

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 

Kansainvälinen Osaaja -päivän. Yhteistyö Hämeen panssariprikaatin kanssa jatkui rekrytointitapahtumien 

osalta. Hämeen kauppakamari perusti keväällä alueen talouselämän ammattilaisista muodostetun 

kriisiryhmän, joka antaa asiantuntija-apua vaikeuksissa oleville yrityksille. Toimintavuonna käynnistettiin 

myös Hämeen kauppakamarin johdolla Hallitukset vauhtiin -hanke, jonka avulla aktivoidaan alueemme Pk-

yrityksiä kehittämään hallitustyöskentelyä. 

Hämeen kauppakamarin 80. juhlavuoden tilaisuutta ei koronasta johtuen voitu toteuttaa suunnitelman 

mukaisesti. Juhlakokous toteutettiin Hämeen kauppakamarin studiolta verkon välityksellä. Kokouksessa 

myönnettiin Kauppakamarin ansioristejä ansioituneille Hämeen kauppakamarin luottamushenkilöille. 

Juhlavuoden lahjoitusprofessuurit ja tutkijayliopettajatoiminta käynnistettiin. Tavoitteena on lisätä alueemme 

yritysten osaamista digitaalisen markkinoinnin, kiertotalouden ja robotiikan osalta. Tämän lisäksi järjestimme 

kuukausittain kaikkien valiokuntien yhteisiä koronainfoja. 
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Valiokunnat toimivat aktiivisesti ja toteuttivat kauppakamarin toimintasuunnitelmaa, jossa korostui muun 

muassa osaavan työvoiman saannin turvaaminen, yritysturvallisuus sekä ennakointiosaamisen lisääminen 

jäsenyrityksissä. Valiokuntakokouksia pidettiin yli 50 ja jäseniä valiokunnissa on runsaat 300. 

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

kahdeksastatoista Suomen kauppakamarista. Rekisteröityjä mediaosumia oli 456.  

 

Maailmanlaajuinen pandemia vaikuttaa edelleen alkaneeseen vuoteen Suomessa. Vienti, verrattuna 

edelliseen vuoteen, on jäljessä, mutta sen uskotaan piristyvän toisella vuosipuoliskolla. Koulutusmyynnin 

uskotaan kasvavan kesän jälkeen. Jäsenmäärän kehityksen ennustetaan kehittyvän edelleen suotuisasti. 

Rokotusohjelman aikataululla tulee olemaan merkittävä vaikutus maamme talouteen ja samalla Hämeen 

kauppakamarin toimintaan.  

 

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen 

 

 

Vuosi 2020 muistetaan koronasta 
 

Takana oli neljä hyvän kasvun vuotta 2016–2019. Talouskasvu oli tosin hidastumassa jo ennen 

koronakriisiin tuloa, mutta yhtä kaikki Suomi oli vielä pinnan yllä – talouskasvun odotettiin vuonna 2020 

asettuvan noin yhden prosentin tasolle eli lähelle Suomen potentiaalista kasvuastetta. 

Toisin kävi. 

Uudesta koronaviruksesta puhuttiin jo vuoden 2020 tammikuussa, mutta toden teolla pandemia iski 

Suomeen maaliskuussa. Tuotanto putosi pahimmillaan huhtikuussa yli kuusi prosenttia. 

Lomautettujen määrä nousi alkuvuoden alle 20 000 hengestä parissa kuukaudessa huhtikuun yli 160 000 

henkeen. Yhdysvalloissa nähtiin kaikkien aikojen jääkiekkomaila, kun työttömyysturvahakemusten määrä 

nousi parissa kuukaudessa 2 miljoonasta 22 miljoonaan. 

Pessimistisimmät talousennusteet povasivat kaksinumeroisia ja miinusmerkkisiä kasvulukuja Suomelle. 

Tilanne oli kaiken kaikkiaan sekava. Ymmärrettävistä syistä talouspoliittinen epävarmuus oli 

ennätyslukemissa. 

Koronan ensimmäisen aallon laimentuessa Suomen kesä alkoi jo vihertää. Lukujen valossa tilanne ei 

näyttänyt enää niin pahalta, kun alussa uumoiltiin. Tuotannon aleneminen oli ”enää” muutaman prosentin 

luokkaa suhteessa edelliseen vuoteen, yritysten konkurssiluvut eivät olleet kasvaneet ja työllisyys säilyi 

yllättävänkin hyvällä tasolla. Uskalsipa joku mainita jo rokotesuojankin. 
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Se ei poistanut sitä tosiasiaa, että tietyillä aloilla romahdus oli jyrkkä, kun taas toisilla aloilla tappiot olivat 

maltillisempia. Harva ala koronapandemiasta hyötyi, joskin yksittäiset yritykset kylläkin pystyivät 

hyödyntämään vallitsevaa talousympäristöä. Esimerkiksi erilaisia kuluttajahyödykkeitä kotitalouksille 

toimittavat yritykset saivat avitusta liiketoimintaansa. 

Valitettavasti syksyllä 2020 alkoi uusi epävarmuuden jakso, kun koronan toinen aalto rantautui Suomeen ja 

tartuntamäärät nousivat heittämällä ensimmäisen aallon lukumäärien ohi. Vuoden aikana vahvistetut 

tartuntamäärät nousivat kevään noin 5 000 joulukuun 35 000 henkeen. Koronaan liittyvät kuolemat 

ponkaisivat ensimmäisen aallon jälkeisestä noin 300 kuolemasta vuoden lopun noin 550 kuolemaan. 

Vuosi ei vaikeuksista huolimatta ollut pelkkää kärsimystä, vaan koronapilvellä on kuin onkin hopeareunus. 

Pandemia on pakottanut koko yhteiskunnan muuttamaan tapoja työskennellä. Suomi on koronan 

vauhdittamana ottanut jättimäisen teknologialoikan kohti tehokkaampaa etätyöskentelyä. Takaisin tuskin on 

palaamista ja koronan jälkeinen aika tulee olemaan erilainen työelämän kannalta. 

Vuoden 2020 loppupuolella on saatu myös uutisia, jotka merkittävästi vähentävät talouspoliittista 

epävarmuutta ja näin auttavat palkansaajia ja yrityksiä suunnittelemaan tulevaisuutta. Globaalilla areenalla 

kaksi suurta uutista ovat Yhdysvaltojen presidentin vaihtuminen sekä useiden erilaisten rokotteiden kehitys.  

Erityisesti väestön rokottaminen valaa uskoa tulevaisuuteen. Nyt tiedämme varmuudella, että maailman 

kansat pystytään rokottamaan koronan varalta. Emme tosin vielä tiedä tarkalleen, että millä aikataululla. 

Suomen talouspolitiikka kestää kansainväliset vertailut, vaikka aina parannettavaakin olisi ollut. Toki Suomen 

Etelä-Eurooppaa vähemmän sosiaalinen elämäntapa, luottamus instituutioihin ja montaa muuta Euroopan 

maata väljempi asukastiheys antavat Suomelle etulyöntiaseman koronakriisin hoidossa. Bruttokansantuote 

tippunee vuonna 2020 lopulta muutamia prosentteja. 

Vuosi 2020 oli vaikeuksien vuosi, mutta tappioista huolimatta selviydyimme siitä ja olemme kansakuntana 

entistä vahvempia. Olkoon vuosi 2021 edellistä vuotta parempi. 

 

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki 

 

 

Sääntömääräiset kokoukset 
 

Kevätkokous 

 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28.5.2020 Hämeen kauppakamarin virtuaalistudiossa. Kokouksessa 

muun muassa valittiin Vaalivaliokunta seuraavaan kevätkokoukseen 2021 saakka. 
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Varsinaisten kokousasioiden jälkeen kokousesitelmän piti Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho 

Romakkaniemi aiheenaan ”Ulos kriisistä”.   

 

 

Syyskokous 

 
Sääntömääräinen syyskokous oli myös Hämeen kauppakamarin 80-vuotisjuhlakokous ja se pidettiin 

26.11.2020 striimattuna kauppakamarin studiosta.  

 

Vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti syyskokous päätti hallituksen jäsenmäärästä sekä valitsi 

hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2021-2022.  

 

Varsinaisten kokousasioiden jälkeen Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi piti 

juhlapuheen 80-vuotiaalle Hämeen kauppakamarille.  

 

Juhlapuheen jälkeen toimitusjohtaja Romakkaniemi myönsi viisi Kauppakamarin ansioristiä Hämeen 

kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäiselle, Raute Oyj:n toimitusjohtaja Tapani Kiiskille, 

kauppaneuvos Timo Laineelle, Kultakeskus Oy:n hallituksen puheenjohtaja, yrittäjäneuvos Ilkka 

Ruoholalle ja Vanajanlinna Group Oy:n osakas, hallituksen jäsen Pekka Vihmalle. Luovutuspuheessaan 

Romakkaniemi korosti palkittujen pitkäjänteistä ja sitoutunutta toimintaa Hämeen elinkeinoelämän puolesta. 

 

 
Hallitus  
 
Toimintavuoden aikana hallitus kokoontui viisi kertaa. Hallitus piti kokouksensa Heinolan kaupungintalolla, 

Panssarimuseolla Hattulassa sekä kolme Teams-kokousta. 

 

Hallituksen kokouksissa keskityttiin koronasta johtuen erityisesti yritysten ja kuntien taloustilanteisiin. Lisäksi 

kokouksissa oli erilaisia teemoja, kuten työvoiman saannin turvaaminen, oppilaitosyhteistyö, 

raideliikennekysymykset ja alueen matkailu. Pandemiasta johtuen kansanedustajavierailuista toteutui 

ainoastaan Kokoomuksen kansanedusta Kalle Jokisen vierailu Heinolassa.  

 

Kokouksissa käsiteltiin vakioaiheina jäsenmäärän ja tuloksen kehittymistä; tilinpäätöstä, Vaalivaliokunnan 

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

kannanottoja sekä kevät- ja syyskokousasioita. 

 

Hämeen kauppakamari haki vuoden aikana Keskuskauppakamarin ansioristin neljälle etiselle tai nykyiselle 

Hämeen kauppakamarin hallituksen puheenjohtajalle sekä toimitusjohtajalle. Ansioristit myönnettiin 

syyskokouksessa.  
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Hallitus osallistui valiokuntien yhteiseen Vaikuttamisiltapäivään Vierumäki Resort Hotelliin 29.1.2020. 

Tilaisuudessa esityksen pitivät kehitysyhteistyö- ja ulkomaakauppaministeri Ville Skinnari aiheesta ”Vienti 

kasvuun Hämeessä”, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali Mikko Heiskanen 

aiheesta ”Kyberuhat nyt ja tulevaisuudessa”, Metsähallituksen viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi 

aiheesta ”Yritysvastuu - johtamisen uusi normaali” ja Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi 

Eerikäinen aiheesta ”Yrityslähtöinen oppilaitosyhteistyö”. 

 

Hallitus toteaa vuoden 2020 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 7.11.2019 hallituksen kokoonpanon vuodeksi 2020: 

puheenjohtajana aloittaa toimitusjohtaja Jan Räsänen (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 toimitusjohtaja Tero Vesanen (VVR 

Wood Oy) 

Heinolan kauppakamaritoimikunta piti puheenjohtajansa Jan Räsäsen johdolla vuoden aikana kaksi sääntö-

määräistä kokousta.  

Kevätkokous pidettiin 23.4.2020 ja syyskokous 2.10.2020 Teams-kokouksena. Kauppakamaritoimikunnan 

hallitus kokoontui vuoden aikana kerran 12.3.2020.   

 

 

Forssan seudun kauppakamaritoimikunta  

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

kamarin valiokuntien ja hallitustyöskentelyn myötä.  

 

 

Valiokunnat  
 
Valiokunnat kokoontuivat yhteiseen Vaikuttamisiltapäivään Vierumäki Resort Hotelliin 29.1.2020. 

Tilaisuudessa esityksen pitivät kehitysyhteistyö- ja ulkomaakauppaministeri Ville Skinnari aiheesta ”Vienti 

kasvuun Hämeessä”, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali Mikko Heiskanen 

aiheesta ”Kyberuhat nyt ja tulevaisuudessa”, Metsähallituksen viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi 

aiheesta ”Yritysvastuu - johtamisen uusi normaali” ja Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi  
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Eerikäinen aiheesta ”Yrityslähtöinen oppilaitosyhteistyö”. Esitysten jälkeen valiokunnat kokoontuivat omiin 

kokouksiinsa suunnittelemaan vuoden 2020 toimintaa sekä tutustumaan TAVATA-sovelluksen 

verkostoitumismahdollisuuksiin. 

 

Valiokuntien yhteiset teemalliset kokoukset 

 

Valiokuntien yhteisiä Teams-ajankohtaiskatsauksia järjestettiin vuoden aikana viisi kertaa. Lisäksi teemallisia 

Teams-kokouksia järjestettiin 6.5., 20.5., 8.6., 14.8., 25.9., 28.10. ja 4.12. 

 

Toukokuun ensimmäisessä teemallisessa Teams-kokouksessa pitivät esitykset Keskuskauppakamarin 

pääekonomisi Mauri Kotamäki aiheesta ”Rajoitusten purun vaikutukset talouteen”, Hämeen kauppakamarin 

toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen aiheesta ”Hämeen vientinäkymät” ja Team Finlandin kasvu- ja 

kansainvälistymiskoordinaattori Matti Nykänen aiheesta ”Rahoitustukien tilannekatsaus”. 

 

Toukokuun toisessa Teams-kokouksessa pitivät esitykset kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville 

Skinnari aiheesta ”Yritysten vientinäkymät” ja Hämeen ELY-keskuksen johtaja Jarmo Paukku 

aiheesta ”Rahoitustukien tilannekatsaus”.  

 

Kesäkuun kokouksessa esityksen piti Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen 

asiantuntija Päivi Wood aiheesta ”Infrainvestoinnit korona-ajan Suomessa” ja Hämeen ELY-keskuksen 

johtaja Jarmo Paukku esitti rahoitustukien tilannekatsauksen.  

 

Elokuun kokouksessa Rakennusteollisuus RT ry:n pääekonomisti Jouni Vihmo ja Talonrakennusteollisuus 

ry, Lahti-Kymin aluepäällikkö Jukka Lempiäinen esittivät ”Rakennusteollisuuden talouskatsauksen”. 

 

Syyskuun kokouksessa keskityttiin Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäisen johdolla 

alueen talousnäkymiin. Hämeen ELY:n johtaja Jarmo Paukku selvitti Korona-tukien tilannetta Hämeessä. 

 

Lokakuun kokouksessa esityksen pitivät Team Finlandin kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Matti 

Nykänen aiheesta ”Hämeen ELY -keskuksen uudet rahoituslinjaukset ja lisärahat” ja EK:n toimitusjohtaja 

Jyri Häkämies aiheesta ”Yritysten koronaexit”. 

 
Joulukuun kokouksessa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen kertoi Kauppakamarien 

talousbarometrin tuloksista ja Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori piti 

esityksen aiheesta ”EU – USA – Brexit”. 

 

Valiokuntien Ajankohtaista tänään -ohjelmasarja 

 

Koronapandemian myötä Hämeen kauppakamari käynnisti syyskuussa 2020 valiokuntien Ajankohtaista 

tänään -ohjelmasarjan ja ensimmäisenä nauhoitettiin Teollisuusvaliokunnan video, jossa studiovieraat 

keskustelevat muovin tulevaisuudesta, hyödyntämisestä ja kierrättämisestä vastuullisesti. Ohjelmassa 
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keskustelevat Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä, Fazer Leipomot Oy:n 

pakkauskehityspäällikkö Piia Soininen-Tengvall ja Wiitta Oy:n toimitusjohtaja Wille Viittanen, joka on myös 

Teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja. Studioisäntänä toimii Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi 

Eerikäinen. 

 

Lokakuussa nauhoitettiin Osaamisvaliokunnan video ja ohjelmassa studiovieraat keskustelevat, osataanko 

Suomessa ja Hämeessä hyödyntää kansainvälisiä osaajia, onko meillä esimiesasemassa tai asiantuntijoina 

ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, ulkomaisen työvoiman tarpeesta tulevaisuudessa ja voiko töitä saada ilman 

suomen kielen osaamista. Ohjelmassa keskustelevat Howdy Oy:n toimitusjohtaja Anne Aaltonen, LAB-

ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Erika Bottacci ja KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja Kirsi 

Vuollet, joka on myös Osaamisvaliokunnan puheenjohtaja. Studioisäntänä toimii Hämeen kauppakamarin 

toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. 

 

Myös Matkailuvaliokunnan video nauhoitettiin lokakuussa. Ohjelmassa käsitellään tapahtumateollisuuden 

tilaa Hämeenlinnan ja Lahden seudulla. Onko näkymissä alueellisia eroja, miltä alan tulevaisuus näyttää 

sekä minkälaista tukea alan toimijat odottavat hallitukselta ja valtiolta? Ohjelmassa keskustelevat 

Verkatehdas Oy:n toimitusjohtaja Janne Auvinen, Stopteltat Oy:n toimitusjohtaja Terttu Keskinen-

Rönkkö ja Vanajanlinna Group Oy:n osakas, hallituksen jäsen Pekka Vihma. Studiohostina toimii Oakhill 

Oy:n toimitusjohtaja Marika Mesimäki, joka on myös Matkailuvaliokunnan puheenjohtaja. 

 

Ohjelmat on katsottavissa Hämeen kauppakamarin kotisivuilla ja YouTube-kanavalla.  

 

 

Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunta  

 
Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa Teams-kokouksiin, jotka pidettiin 16.4., 11.6. ja 3.12. 

 

Huhtikuun kokouksessa sovittiin valiokuntatyön toimintamallista. 

 

Kesäkuun kokouksessa valiokunta käsitteli infrainvestointeja, väylä- ja liikennehankkeita sekä 

kauppakamarien aineistopohjaa yhteiseen hankelistaukseen. Tärkeimpien hankkeiden osalta julkaistiin 

tiedote 10.9.2020. 

 

Joulukuun kokouksen teemana oli maakuntien liikennesuunnitelmat vuosina 2021-2040. Kokouksessa 

esitykset pitivät Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood, 

Päijät-Hämeen liiton suunnittelupäällikkö Jaana Martikainen ja Hämeen liiton liikennesuunnittelija Juuso 

Helander. 
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Digivaliokunta 

 
Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Kokoukset pidettiin etäyhteydellä Teamsissä 14.5., 24.9. 

ja 12.11. 

 

Toukokuun kokouksen teemana oli lisätty todellisuus ja mallinnettu maailma. Tricton Oy:n projektipäällikkö 

Aki Helminen kertoi mallintamisesta liiketoiminnan ja markkinoinnin tukena, Hämeen ammattikorkeakoulun 

ratkaisuasiantuntija Juha-Matti Torkkel ja johtava tutkijayliopettaja Iivari Kunttu esittelivät HAMK:n AR/VR-

hankkeita ja Tribered Oy:n toimitusjohtaja Jani Järvinen kertoi pelillisyydestä sekä AR:stä. 

 

Syyskuussa järjestetyssä kokouksessa oli teemana tietoliikenne, verkkokauppa ja hankerahoitukset. 

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen kävi läpi Hämeen tilannekatsauksen, Hämeen 

ELY-keskuksen Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorit Tuomo Kauha ja Matti Nykänen 

kertoivat digihankkeiden rahoitusmahdollisuuksista ja Telia Companyn Senior Development Manager Tomi 

Heikkilä kertoi 5G verkon rakentamisesta ja mahdollisuuksista. 

 

Marraskuun kokouksen teemana oli kaupan digitalisaatio ja mobiilisovellukset. SOK:n johtaja Susanna 

Kämäräinen kertoi kaupan digitalisaatiosta ja SuperApp Oy:n toimitusjohtaja Arttu Hujanen kertoi 

mobiilisovelluksista yrityskäytössä. 

  

 
Kaupan ja palvelualan valiokunta  

 
Valiokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin Hämeenmaan 

konttorilla Lahdessa 11.3. ja syksyn kokous etäkokouksena Teamsillä 17.9.  

 

Maaliskuussa pidettiin yhteiskokous Hämeen Hallituspartnereiden kanssa teemalla Pk-yritysten hallitustyön 

kehittäminen. Kokouksessa alustuksen pitivät Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi 

Eerikäinen ”Hallitukset töihin” -hankkeesta ja Tampereen kauppakamarin HHJ-kehityksen johtaja Ismo 

Salminen hallituksen merkityksestä ja hallitustyöstä. Lisäksi Anstar Oy:n toimitusjohtaja Tero Viljakainen 

kertoi esimerkkejä onnistuneesta hallitustyöstä ja Hämeen Hallituspartnereiden puheenjohtaja Matti Kuvaja 

piti puheenvuoron ”Mistä hallituksen jäseniä”. 

 

Syyskuun Teams-kokouksen teemana oli ennakoiva työterveyshuolto. Terveystalon hyvinvointipalveluiden 

toiminnasta vastaava aluejohtaja Riitta Lassila kertoi päivän teemasta sekä esitteli Terveystalon toimintaa. 

Lisäksi Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstöpäällikkö Henna Tanhuanpää esitteli ammattikorkeakoulun 

työhyvinvoinnin tarinan vuodesta 2015 vuoteen 2020, Osuuskauppa Hämeenmaan työhyvinvointiasiantuntija 

Maarit Pelli esitteli lyhyesti yrityksen toimintaa ja kertoi työkykyjohtamisen prosessien  
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kehittämistoimenpiteistä vuodesta 2012, Terveystalon työterveyshuollon erikoislääkäri Kaisu Norbäck kertoi 

ennakoivasta työterveyshuollosta sekä Terve TyöpaikkaTM -toimintamallista ja Terveystalon johtava 

psykologi Tuija Turunen kertoi mielen hyvinvoinnista poikkeustilanteessa. 

 

 

Laki- ja finanssivaliokunta  

 
Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kokouksista kolme pidettiin Teams-kokouksina, joiden 

tarkoitus oli jakaa ajankohtaista sekä kunkin alan tilanteeseen liittyvää tietoa Laki- ja finanssivaliokunnan 

jäsenille. Kokouspäivämäärät olivat 16.4., 19.5. ja 2.12. 

 

Kokousten lisäksi valiokunta järjesti 28.4.2020 tietoiskun Yrityssaneerauksesta. Webinaarin asiantuntijoina 

toimivat Ernst & Young Oy:n KHT, Partner Jari Havukainen ja Asianajotoimisto Hannele Järvinen Ky:n 

asianajaja, VT Hannele Järvinen.   

 

Valiokunta järjesti myös perinteisen Talousseminaarin 22.9.2020 teemalla ”Korona Exit in Finland”. Hämeen 

kauppakamarin studiolta striimatussa lähetyksessä pitivät esitykset Työeläkeyhtiö Elon pääekonomisti Tiina 

Helenius aiheesta ”Talous koronasyksynä 2020”, Suomen Kuntaliitto ry:n yhteysjohtaja José Valanta 

aiheesta ”Kuntien koronaexit; vapaapudotuksesta uuteen nousuun”, Osuuskauppa Hämeenmaan 

toimitusjohtaja Olli Vormisto aiheesta ”Kriisi voi olla myös mahdollisuus” ja kansanedustaja Elina Valtonen 

(Kok.) aiheesta ”Suomen talous on saatavissa nousuun”.  

 

  

 

Matkailuvaliokunta  
 
Valiokunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Kokoukset pidettiin Teams-kokouksina 19.3., 5.5., 26.5. ja 

15.12. sekä yksi hybridikokouksena 19.8. kokouspaikkana DOOROOM, Lahti. 

 

Maaliskuun kokouksen teemana oli Kilpailukyky. Kokouksessa Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija 

Forsman piti esityksen aiheesta Maakunnallinen yhteistyö – iso mahdollisuus ja Matkailuvaliokunnan 

puheenjohtaja, Oakhill Oy:n toimitusjohtaja Marika Mesimäki piti esityksen aiheesta Työnantajamielikuvan 

merkitys työvoiman saatavuuteen. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin koronaviruksen vaikutuksista 

matkailualalla.  

 

Toukokuun ensimmäisessä kokouksessa The Folks Hotels -yrityksen liiketoimintajohtaja ja osakas Aki 

Keskitalo kertoi Konepaja hotellin konseptista sekä peilasi siellä tehtyjä ratkaisuja Business Finlandin esiin 

nostamiin teemoihin ja trendeihin. 
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Valiokunnan toisessa toukokuun kokouksessa oli aiheena Salpausselkä Geopark -konsepti, josta 

kokousesityksen piti Salpausselkä Geopark -yksikkö / Lahden Seutu – Lahti Region Oy:n toiminnanjohtaja 

Kati Komulainen. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin koronaviruksen vaikutuksista matkailualalla.  

 

Elokuun kokouksessa Euroopan Ympäristöpääkaupunki 2021 -projektin johtaja Milla Bruneau kertoi, miten 

ympäristöpääkaupunkivuoden valmistelut etenevät.  

 

Joulukuun kokous oli menneen vuoden yhteenvetokokous, jossa ideoitiin ja suunniteltiin seuraavan vuoden 

toimintaa. Kokouksessa käytiin myös läpi luottamushenkilöiden palautteita ja toiveita tulevan vuoden 

työskentelyyn. 

 

Matkailuvaliokunta toteutti kauppakamarin studiossa nauhoitetun teemavideon aiheesta 

Tapahtumateollisuus.  

 

 

Osaamisvaliokunta  
 
Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kokoukset pidettiin Teams-kokouksina 8.4., 19.5., 21.9. ja 

3.12. 

 

Huhtikuun kokouksessa aiheena oli nuorten kesätyöpaikat. Kokouksessa käsiteltiin koronaepidemian vuoksi  

vähentyneitä nuorten kesätyöpaikkoja ja päätettiin tehdä yrityksille suunnattu kesätyöpaikkakysely.  

 

Toukokuun kokouksessa käytiin läpi yrityksille tehdyn kesätyöpaikkakyselyn tuloksia. Lisäksi kokouksessa 

kuultiin HAMK EDU; Future Work Tutkimusalueen tutkijayliopettaja Essi Ryymin esitys Tulevaisuuden työ ja 

jatkuva oppiminen – alustavia tutkimustuloksia ja toiminnan kuvausta.  

 

Syyskuun kokouksessa Keskuskauppakamarin osaamisasiantuntija Mikko Valtonen piti puheenvuoron 

aiheesta Osaaminen – missä tilanteessa Suomi on? Kokouksessa keskusteltiin myös KV-osaaja  

-toteutuksesta, joka pidetään viikolla 46.  

 

Joulukuun kokouksessa Etelä-Hämeen Osuuspankin johtaja Tuija Lehto piti esityksen aiheesta Etätyön 

johtaminen. Hämeen kauppakamarin kehityspäällikkö Mirja Ojantausta kertoi KV-osaaja -tapahtumasta ja 

ensi vuoden alussa virtuaalisesti toteutettavista TEKIJÄ2021- ja Duuniexpo-tapahtumista.  

 

Osaamisvaliokunta toteutti syksyllä kaksi kauppakamarin studiossa nauhoitettua teemavideota aiheista 

Kansainvälinen osaaminen ja Etätyöskentely.  
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Teollisuusvaliokunta  
 
Valiokunta piti vuoden aikana neljä omaa Teams-kokousta (9.4., 23.4., 7.5. ja 23.9.) sekä jäsenet 

osallistuivat muiden valiokuntien yhteiskokouksiin. Teollisuusvaliokunta toteutti Hämeen kauppakamarin 

studiolta Ajankohtaista tänään taltioinnin teemana Muovin tulevaisuus. Studiolla olivat Muoviteollisuus ry:n 

toimitusjohtaja Vesa Kärhä, Fazer Bakeryn Senior Manager Piia Soininen-Tengvall ja Wiitta Oy:n 

toimitusjohtaja Wille Viittanen. Studioisäntänä toimi Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi 

Eerikäinen. 

 

 

Vaalivaliokunta  

 
Kevätkokous 28.5.2020 päätti Vaalivaliokunnan kokoonpanon kevätkokoukseen 2021 asti kauppakamarin 

hallituksen esityksen mukaisesti: puheenjohtajaksi valittiin kauppaneuvos Risto Korkka 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 26.11.2020 erovuoroisten 

hallituksen jäsenten ja Keskuskauppakamarin valtuuskuntaan valittavista edustajista. 

 

 

Huomionosoitustoimikunta  
 

Kauppakamarin ansioristit Hämeen kauppakamarin hakemuksesta 

 
Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, Hämeen kauppakamari 

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski, Raute Oyj 

Kauppaneuvos Timo Laine 

Hallituksen puheenjohtaja, yrittäjäneuvos Ilkka Ruohola, Kultakeskus Oy 

Osakas, hallituksen jäsen Pekka Vihma, Vanajanlinna Group Oy  

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

 

Hämeen kauppakamarin 80 -vuotisjuhlarahaston lahjoitukset  

 
Vuoden 2019 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 tutkijayliopettajan työtä 50 000 eurolla ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) 

viisivuotista professuuria 100 000 eurolla. 
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Kauppakamari haluaa lahjoituksilla tukea alueensa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta. 

 

Kauppakamarin hallitus seuraa viiden vuoden ajan lahjoitusten vaikuttavuutta alueen yritystoimintaan ja 

uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Hallitus edellyttää vuosittain saavan tutkijayliopettajien ja professorin 

tutkimustuloksista sekä kehitysideoista tietoa kauppakamarin eri tapahtumissa.  

 

Hämeen kauppakamarin Stipendit alueen opiskelijoille 

 

Hämeen kauppakamarin hallitus myönsi 30.5.2020 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 25 ja oppilaitoksille 

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

 

Stipendinsaajat kunnittain ja oppilaitoksittain keväällä 2020:  

 

Lukiot: 

 

Asikkala 

Vääksyn Yhteiskoulun lukio, Tuulia Karilahti 

  

Forssa 

Forssan Yhteislyseo, Ella Heikkilä 

  

Hartola 

Itä-Hämeen opiston lukio, Arttu Kuitunen 

 

Hattula 

Parolan lukio, Annika Pelkonen 

  

Heinola  

Heinolan lukio, Ville Jäppinen 

 

Hämeenlinna  

Hämeenlinnan Lyseon lukio, Aatu Pulkkinen  

Kaurialan lukio, Veikka Niemikotka   

Lammin lukio, Saara Mäkelä ja Karola Vuorinen 

 

Janakkala  

Janakkalan lukio, Aino Karjalainen  
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Lahti 

Kannaksen lukio, Aleksi Fofanov  

Lahden lyseon lukio, Petteri Haverinen 

Lahden yhteiskoulun lukio, Leevi Pystynen  

Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Miia Heinänen 

Nastopolin lukio, Lotta Rautio 

Tiirismaan lukio, Reetta Knuuttila 

 

Orimattila 

Erkko-lukio, Emma Högström 

  

Padasjoki 

Padasjoen lukio, Leevi Nieminen 

  

Sysmä 

Sysmän Lukio, Lauri Toivonen 

    

Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset (merkonomikoulutusohjelmat): 

 

Forssa  

Forssan ammatti-instituutti, Toni Koskinen 

 

Hämeenlinna 

Ammattiopisto Tavastia, Ekaterina Lehto  

 

Lahti  

Koulutuskeskus Salpaus, Aada Kähkönen  

 

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 opiskelijoille vuosittain yleensä 

oppilaitosten kevään valmistujaisjuhlissa. Vuonna 2020 koronapandemian takia osa oppilaitoksista päätti 

valita stipendin saajan tai jakaa stipendit opiskelijoille vasta syksyllä. Stipendin arvo on 250 euroa / 

opiskelija.  

 

 

Vaikuttaminen 

 

Kauppakamarin antamat lausunnot, kannanotot ja esitykset  
 
21.02.2020  Kannanotto valtatien 4 Hartola–Oravakivensalmi välin rakentamisesta ja rahoituksesta 

yhdessä Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen liittojen, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen yrittäjien, 

Keski-Suomen kauppakamarin, Lahden Teollisuusseura ry:n sekä SAK Keski-Suomen kanssa  
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liikenne- ja viestintäministeriölle. 

 

23.06.2020  Hämeen kauppakamarin liikennehankelistaus Keskuskauppakamarille. 

 

05.08.2020  Kannanotto yhteisestä toimintatavasta ja järjestelyjen tarpeesta sekä toimintaresurssien 

takaamisesta yhteiskunnan elintärkeissä toiminnoissa Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle. 

 

28.08.2020  Lausunto HTT-hakemuksista vuonna 2020 Keskuskauppakamarin 

tavarantarkastajalautakunnalle. 

 

14.09.2020  Lausunto raskaan liikenteen ja HCT-kuljetusten levähdysalueen rakentamiseksi ja sujuvien 

liikenneyhteyksien varmistamiseksi valtatie 3:lta Moreenin ja Rastikankaan (MORAS) alueelle. 

Lausunto toimitettiin liikenne- ja viestintäministeriöön. 

 

07.11.2020  Lausunto Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2040 Hämeen liitolle. 

 

15.12.2020 Aloite: Hämeen kauppakamarin hallitus on kokouksessaan 26.11.2020 pyytänyt 

Keskuskauppakamarin hallitusta vahvistamaan Iitin kunnan siirtymisen Hämeen 

kauppakamarin toimialueelle. Iitin kunta siirtyy 1.1.2021 Kymenlaakson maakunnasta Päijät-

Hämeen maakuntaan. 

 

 
Vuonna 2020 Hämeen kauppakamari teki 44 kannanottoa, vetoomusta ja lehdistötiedotetta sekä osallistui 14 

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

selvitetty 29 erillisessä kyselyssä.  

 

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

 

 - kriittisiin liikennehankkeisiin (valtatiet 2, 3, 4, 9, 10 ja vt 12 Uusikylä-Tillola sekä kantatie 54 

nostaminen valtatieksi, vt 4 Hartola–Oravakivensalmi välin rakentaminen, raskaan liikenteen ja HCT-

kuljetusten levähdysalueen rakentaminen ja sujuvien liikenneyhteyksien varmistaminen valtatie 3:lta 

Moreenin ja Rastikankaan (MORAS) alueelle sekä Suomen kasvukäytävä); 

 - Hämeen poikittaisten liikenneväylien tason parantamiseen; 

 - nykyisen rataverkoston kehittämiseen (päärata ja Lahden kautta Itä-Suomeen kulkeva oikorata); 

 - 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); 
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 - osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen alueen yrityksille (oppilaitosyhteistyö, 

ulkomaisen työvoiman käyttöön alueen yrityksissä ja työperäinen maahanmuutto); 

 - yritysten kasvun vahvistamiseen (Hallitukset vauhtiin -hanke v. 2021); 

 - vastuulliseen yritystoimintaan; 

 - yritysturvallisuuden vahvistamiseen; 

 - digitalisaation välttämättömyyteen ja vahvistamiseen; 

 - alueellisen vetovoiman vahvistamiseen (mm. matkailumarkkinointi); 

 - maakuntaohjelmiin sekä SOTE- ja maakuntauudistuksiin ja 

 - yritysvaikutusten arviointiin. 

 

Kauppakamarin ja toimitusjohtajan vaikuttamistyö  

 

- Kauppakamari osallistui LAB-ammattikorkeakoulun yhteishakukampanjaan yrityksille 13.2.2020 

 

- Hallitus esitti 2.6.2020 julkistamassa neljännessä lisätalousarvioesityksessä, että VT 4 Hartolasta 

Oravakivensalmelle kulkevan tieosuuden parantamiseen kohdistetaan 26 miljoonaa euroa. 

 

- Hallituksen 2.6.2020 esittämä neljäs lisätalousarvio sisälsi päärataan liittyviä investointeja ja 

jatkosuunnitelmia. Esitetyt elvytyskohteet tarkentuivat vielä hallituksen toimesta loppuviikon 23 

(6.5.2020 mennessä) aikana sekä myöhemmin kohteiden tarkempana työmäärittelynä.  

 

Kaupunkiseutujen MAL-sopimukset edellyttävät vielä kunnallista päätöksentekoa. Helsinki-Tampere 

-rataosan peruskorjaus aloitetaan kahdeksan miljoonan euron määrärahalla. Määräraha on varsin 

pieni kokonaistarpeeseen nähden, mutta merkitsee kuitenkin konkreettista aloitusta. Lisäksi 

Helsingin seudun MAL-sopimuksessa valtio sitoutuu käynnistämään pääradan parantamishankkeen 

Pasila-Riihimäki 2. vaiheen toteutuksen ratasuunnitelman mukaisesti. Pasila-Riihimäki osuuden 

välityskyvyn parantaminen vaikuttaa myönteisesti koko päärataan myös Riihimäeltä pohjoiseen. 

 

- Lahden eteläinen kehätie avattiin 8.12.2020. 

 

- Toimitusjohtaja toimi Next2City kansainvälinen seminaarin puheenjohtajana Sibeliustalossa 

15.1.2020. 

 

- Toimitusjohtaja piti Hämeen TE-toimiston työvoimaseminaarin alustuspuheenvuoron 4.2.2020. 

 

- Toimitusjohtaja piti esitelmän työvoiman saatavuudesta Autoalan keskusliiton tilaisuudessa 

5.2.2020. 

 

- Toimitusjohtaja piti alustuspuheenvuoron Forssan Kiinainfo -tilaisuudessa 11.2.2020. 

 

- Toimitusjohtaja piti puheen Forssan liikemiesyhdistyksen kokouksessa 12.2.2020. 
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- Toimitusjohtaja piti esitelmän Lahden seudun sihteerien kokouksessa 13.2.2020. 

 

- Toimitusjohtaja piti alustuspuheenvuoron Päijät-Hämeen maakuntaliiton maahanmuuttoseminaarissa 

19.2.2020 

 

- Toimitusjohtaja osallistui 2.3.2020 työministeri Haataisen maakuntavierailun yhteydessä järjestettyyn 

tapaamiseen Lahdessa ja piti puheenvuoron työperäisestä maahanmuutosta.  

 

- Toimitusjohtaja piti alustuspuheenvuoron 10.3.2020 liikenne- ja viestintäministeriössä pääradan 

puolesta ja vaikuttavuudesta.  

 

- Toimitusjohtaja osallistui Ympäristövastuullinen rakentaminen -seminaarin paneeliin 18.9.2020. 

 

- Toimitusjohtaja toimi Hämeen kauppakamarin talousseminaarin moderaattorina Lahdessa 

22.9.2020. 

 

- Toimitusjohtaja piti LAB-ammattikorkeakoulun YAMK Kestävä kaupunkikehitys- koulutusohjelman 

opiskelijoille luennon 25.9.2020. 

 

- Toimitusjohtaja piti alustuspuheenvuoron Maakunnan (Päijät-Häme) kasvufoorumissa 5.10.2020. 

 

- Toimitusjohtaja toimi puheenjohtajana Team Finlandin USA -infossa 14.10.2020. 

 

- Toimitusjohtaja toimi Mestarikiltojen seminaari 2021 ohjausryhmän puheenjohtajana 18.12.2020. 

 

 

Lehdistötiedotteet 

- 07.01.2020 Hämeessä kiinteistöalalle viisi uutta laillistettua välittäjää 

- 29.01.2020 Hämäläisyritysten odotukset varsin varovaisia 

- 29.01.2020 Hämeen kauppakamari vauhdittaa yritysten oppilaitosyhteistyötä 

- 04.02.2020 Varusmiehet ja alueen yritykset kohtaavat Panssariprikaatin 

- rekrytointitapahtumassa  

- 07.02.2020 Kesätyöntekijän sosiaaliset taidot kiinnostavat nyt yrityksiä  

- 24.02.2020 Palkkaporrastus saisi yritykset hyödyntämään enemmän oppisopimuskoulutusta 

- 16.03.2020 Hämeen kauppakamari varautuu koronavirusepidemiaan  

- 18.03.2020 Hämeessä yritykset hieman maltillisempia kuin muualla maassa 

- 31.03.2020 Yritysten tilanne heikentynyt kahdessa viikossa – nyt tarvitaan lisätukea 

- 03.04.2020 Hämäläisyritysten vienti veti erinomaisesti vielä alkuvuonna 

- 07.04.2020 Hallitusammattilaiset tarjoavat maksutonta kriisineuvontaa yrityksille 

- 21.04.2020 Lievää optimismia hämäläisyrityksissä  

- 24.04.2020 Kauppakamarit ja Yrittäjät ovat huolestuneita yritysten rahoituspäätöksiin kohdistuvasta 

kritiikistä  

- 27.04.2020 Suomi törmäsi koronaseinään – Hämeen alueella synkimmät näkymät tällä hetkellä 
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- 06.05.2020 Hallitus on turhaan pantannut suoria yritystukia  

- 12.05.2020 Kesätyöpaikat katosivat koronatilanteen takia  

- 20.05.2020 Hämeessä yritykset elvyttäisivät kotitalousvähennyksiä kasvattamalla  

- 28.05.2020 Hämeen kauppakamarin kevätkokous valitsi Vaalivaliokunnan jäsenet 

- 30.05.2020 Hämeen kauppakamari myönsi stipendejä valmistuville opiskelijoille  

- 03.06.2020 Hämäläisyritykset laajentaisivat paikallista sopimista 

- 25.06.2020 Hämäläisyritysten odotukset vaihtelevat toimialoittain 

- 27.07.2020 Epävarmuus leimaa yritysten näkymiä Hämeessä  

- 28.07.2020 Korona vauhditti Turengin Kuntovireen digiloikkaa  

- 10.08.2020 Yrityksiä vauhditetaan tehokkaaseen hallitustyöskentelyyn 

- 26.08.2020 Tiukat matkustusrajoitukset hankaloittavat vientiä 

- 04.09.2020 Teollisuus- ja vientiyritysten näkymät ovat synkät  

- 10.09.2020 Hämeen tie- ja raideyhteyksiin on panostettava  

- 17.09.2020 Hämeeseen 18 uutta hallitusammattilaista  

- 28.09.2020 Hämeen kauppakamarin valiokuntavideot käynnistyivät 

- 12.10.2020 Yritysten näkymät ovat edelleen synkät  

- 19.10.2020 Kamppailu Hämeen Herruudesta jatkuu tälläkin kaudella  

- 27.10.2020 Suhdannearviot edelleen laskusuunnassa Hämeessä  

- 26.11.2020 Kauppakamarin ansioristit myönnettiin ansioituneille elinkeinoelämän vaikuttajille 

- 03.12.2020 Tulevaisuus huolestuttaa Hämeessä 

- 04.12.2020 Hämeen alueelle uusi HTT-tavarantarkastaja  

- 08.12.2020 Hämeeseen 18 uutta hallitusammattilaista  

- 17.12.2020 Hämeen kauppakamari lahjoitti kirjoja lapsipotilaille 

 

 
Hämeen kauppakamarin henkilöstön edustajia on nimetty seuraaviin 
työryhmiin  

 

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

teemaryhmän jäsen 

• Hallitukset Vauhtiin! Hankeen ohjausryhmän puheenjohtaja 

• HAMK/Muutoksen kesyttäjä -hankeen ohjausryhmän puheenjohtaja 

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

puheenjohtaja 2018-2021 

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

• Hämeen ELY-keskus/Ammattibarometrityöryhmän jäsen 

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

2021 
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• Hämeen ELY-keskus/Kanta-Hämeen Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän jäsen 

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

• Hämeen Kasvupolun tuomariston jäsen 2020 

• Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän jäsen ja varapuheenjohtaja 2019-2020 

• Hämeen Osaamisen ja jatkuvan oppimisen työryhmän jäsen 

• Hämeenlinnan Ekosysteemin ohjausryhmän jäsen 

• Hämeenlinnan seudullinen työllisyystyöryhmä Ketterimmät jäsen 

• International Talents in Kanta-Häme ohjausryhmän jäsen, 01-06/2020 

• Kanta-Hämeen Kasvupalvelut valmisteluryhmän jäsen 

• Kanta-Hämeen Korona Exit -johtoryhmän jäsen 

• Kasvun juuret -hankkeen puheenjohtaja  

• Kauppakamareiden palvelupoolin, kansainvälistymispoolin, jäsenpoolin ja viestintäpoolin jäsen 

• Keskuskauppakamarin toimitusjohtajaryhmän, osaamistyöryhmän, vaalityöryhmän ja SOTE-

työryhmän jäsen sekä Venäjä-työryhmän varajäsen 

• Kestävä Lahti -säätiön hallituksen jäsen 2020- 

• Kiipulasäätiön hallituksen jäsen 2019 - 

• Kiipulasäätiö/Työuralle-hankkeen ohjausryhmän jäsen 2018-06/2020 

• Kokka kohti Suomea -ohjausryhmän jäsen 

• Lahden kaupungin työllisyys- ja nuorisotakuutoimikunnan jäsen 

• Lahden Rakennemuutostyöryhmä puheenjohtaja 

• Lahden Skenaariotyöryhmän 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 

• 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  

• Päijät-Hämeen vähäpäästöinen liikenne ohjausryhmä 2020- 

• Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman ohjausryhmän jäsen 

• Päijät-Hämeen maakunnan kasvufoorumin jäsen 
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• Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän jäsen 2014-2020 

• Suomen kasvukäytävän neuvottelukunnan jäsen 2019- 

• Suomen kasvukäytävä -verkoston ohjausryhmän jäsen 

• Talent Hub -ohjausryhmän puheenjohtaja 

• TyöPolku II-hankkeen ohjausryhmän jäsen 

• Valion Hämeen eettisen neuvottelukunnan jäsen 2019-2020 

• REHOME-ohjausryhmän puheenjohtaja 2019-2020 

• Dynamo-ohjausryhmän puheenjohtaja 2019-2020 

• Tuleva-ohjausryhmän puheenjohtaja 2019-2020 

 
 

Hämeen kauppakamari on lisäksi valinnut kauppakamarin edustajiksi  

 

• Keskuskauppakamarin valtuuskunta 2021 toimitusjohtaja Tapani Kiiski (Raute Oyj), toimitusjohtaja 

Sami Kotiniemi (DA-Group), 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), 

hallituksen puheenjohtaja Markku Virtanen (Voglia Yhtiöt 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 jäsenenä 2021-2024 omistaja, yrittäjä Kalevi 

Gran (Hotelli Tallukka/Aceimer Oy) 

• Lahden kaupungin Elinkeinoyhteistyöryhmän jäsenet osakas, hallituksen jäsen Pekka Vihma 

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

toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen (Hämeen kauppakamari)  
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Tapahtumat ja tilaisuudet vuonna 2020  
 

10.01. YRITYSKAUPPA – Mitä tulee huomioida? (yhteistyössä Asianajotoimisto Waselius & Wistin 

kanssa), Lahti 

 

23.01. TEKIJÄ2020 – opinto- ja rekrytapahtuma (yhteistyössä Hämeen kauppakamari, HAMK, 

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Kiipula, Hämeen TE-toimisto, EURES ja Linnan Kehitys Oy), 

Hämeenlinna 
 

29.01. Elinkeinoelämän foorumi (yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliitto EK), Vierumäki 

 

29.01. Vaikuttamisiltapäivä, Vierumäki 

 

30.01. Tekijä2020 – opinto- ja rekrytapahtuma (yhteistyössä Forssan kaupungin työllisyyspalvelut – 

Työvoitto, Ohjaamo Forssa, Hämeen kauppakamari, Forssan ammatti-instituutti, TE-palvelut, 

Forssan Yrityskehitys Oy, Osuuskauppa Hämeenmaa, Hämeen ammattikorkeakoulu, 

Osaavasti yrityksiin –hanke, ELVI-hanke sekä seudun kunnat Forssa, Humppila, Jokioinen, 

Tammela ja Ypäjä), Forssa 

 

11.-12.02. Opinto- ja rekrytointimessut Parolan Panssariprikaatissa varusmiehille (yhteistyössä Parolan 

Panssariprikaatin Varusmiestoimikunta), Parolannummi, Hattula 

 

12.02. Hämeen kauppakamarin hallituksen kokous Heinolan kaupungintalolla. 

 

11.03. Kaupan ja palvelualan valiokunnan kokous, Lahti 

 

12.03. Heinolan kauppakamaritoimikunnan hallituksen Teams-kokous 
 

19.03. Matkailuvaliokunnan Teams-kokous 

 

23.03. Valiokuntien yhteinen Teams-kokous - Ajankohtaista Team Finland ja Business Finland  

-rahoituksista  

 

26.03. Hämeen kauppakamarin hallituksen Teams-kokous 
 

01.04. Valiokuntien yhteinen Teams-kokous - Valiokuntakatsaukset ja tulevat valiokuntien omat 

Teams -kokoukset sekä rahoitus- ja talouskatsaus 
 

08.04. Valiokuntien yhteinen Teams-kokous - Koronaepidemian tilannekatsaus, valiokuntakohtaiset 

katsaukset ja yritysten tukirahoituskatsaus 
 

08.04. Osaamisvaliokunnan Teams-kokous 

 

16.04.  Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunnan Teams-kokous  

 

16.04. Laki- ja finanssivaliokunnan Teams-kokous 
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21.04. Valiokuntien yhteinen Teams-kokous, valiokuntakohtaiset katsaukset ja yritysten 

tukirahoituskatsaus 

 

23.04. Heinolan kauppakamaritoimikunnan kevätkokous, Teams 

 

27.04. Valiokuntien yhteinen Teams-kokous, valiokuntien tilannekatsaukset ja yritysten 

rahoitustukien tilannekatsaus  
 

28.04. Laki- ja finanssivaliokunnan tietoisku: Yrityssaneeraus - vaikeuksista menestykseen, 

webinaari 

 

05.05. Matkailuvaliokunnan Teams-kokous 

 

06.05.  Valiokuntien yhteinen Teams-kokous, rajoitusten purun vaikutukset talouteen, Hämeen 

vientinäkymät, rahoitustukien tilannekatsaus ja valiokuntien tilannekatsaukset 
 

14.05.  Digivaliokunnan Teams-kokous 

 

19.05. Laki- ja finanssivaliokunnan Teams-kokous 

 

19.05. Osaamisvaliokunnan Teams-kokous 

 

20.05. Mitä on ennakointi tuotekehityksessä? -webinaari 

 

20.05.  Valiokuntien yhteinen Teams-kokous, yritysten vientinäkymät ja rahoitustukien tilannekatsaus 

 

26.05. Matkailuvaliokunnan Teams-kokous 

 

27.05. Miten rakennetaan ennakointi osaksi pk-yrityksen tuotekehitystä? -webinaari  

 

28.05. Hämeen kauppakamarin hallituksen Teams-kokous 

 

28.05. Hämeen kauppakamarin kevätkokous, striimattuna Hämeen kauppakamarin studiosta 

 

03.06. Saksa info yhdessä TeamFinlandin kanssa 
 

08.06. Valiokuntien yhteinen Teams-kokous, infrainvestoinnit korona-ajan Suomessa ja 

rahoitustukien tilannekatsaus 

 

09.06. Hämeen Kasvupolun oma Kiitoratapäivä, 1. Sparrauspäivä, etäsparraus 

 
11.06.  Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunnan Teams-kokous 

 

14.08.  Valiokuntien yhteinen Teams-kokous, valiokuntien tilannekatsaukset ja syyskauden ohjelmat 

sekä Rakennusteollisuuden talouskatsaus 

 

19.08. Matkailuvaliokunnan Hybridi -kokous, DOOROOM, Lahti 
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25.08. Hämeen Kasvupolun iso yhteinen Kiitoratapäivä, 2. Sparrauspäivä ja semifinaali, Kasvupolun 

finalistiyrityksen valinta, Howspace ja Zoom  

 

02.09. Hallitukset vauhtiin -hankkeen esittelytilaisuus, Hämeenlinnan Parkki Business Parkissa sekä 

etänä  

 

02.-16.09. Opinto- ja rekrytointimessut Parolan Panssariprikaatin varusmiehille ja Hämeen 

kauppakamarin alueen yrityksille (yhteistyössä Parolan Panssariprikaatin 

Varusmiestoimikunta), virtuaalimessut  

 

10.-11.09.  Kauppakamaripäivät virtuaalisesti 

 

17.09. Kaupan ja palvelualan valiokunnan Teams-kokous  

 

21.09. Osaamisvaliokunnan Teams-kokous 

 

22.09. Laki- ja finanssivaliokunnan Talousseminaari – Corona Exit in Finland (yhteistyössä Lahden 

Teollisuusseuran kanssa), striimattuna Hämeen kauppakamarin studiosta 

 

24.09.  Digivaliokunnan Teams-kokous  

 

25.09. Valiokuntien yhteinen Teams-kokous, valiokuntien teemavideoiden esittely ja 

ajankohtaiskatsaukset sekä yritysten tukirahoitukset 

 

29.09. Hämeen kauppakamarin hallituksen kokous Parolan panssarimuseolla. 

 

02.10. Heinolan kauppakamaritoimikunnan syyskokous, Teams 

 

07.10. Team Finland -maainfo Yhdysvaltojen markkinoista (yhteistyössä Team Finland -aluetiimin 

kanssa), Teams 

 

27.-29.10. Kasvu Open Karnevaali järjestettiin digitaalisessa Kasvu Open -yhteisössä. 

 

28.10. Valiokuntien yhteinen Teams-kokous, Hämeen ELY -keskuksen uudet rahoituslinjaukset ja 

lisärahat ja yritysten koronaexit 
 

12.11. Digivaliokunnan Teams-kokous 

 

09.-13.11. Kansainvälinen osaaja -päivä, verkkotapahtuma TAVATA-sovelluksella  

 

13.11. Ajankohtaista ulkomaankaupan asiakirjoista, Keskuskauppakamarin striimi 

 

26.11. Hämeen kauppakamarin hallituksen Teams-kokous 

 

26.11. Hämeen kauppakamarin 80-vuotisjuhla- ja syyskokous striimattuna Hämeen kauppakamarin 

studiosta  
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30.11. Saksan markkinoiden näkymät ja asiantuntijaklinikka (yhteistyössä Maakunnallinen uudistava 

kv-palvelumalli -hanke, Linnan Kehitys Oy, Hämeen kauppakamari ja Saksalais-Suomalainen 

kauppakamari), webinaari 

 

02.12. Laki- ja finanssivaliokunnan Teams-kokous 

 
03.12.  Aluesuunnittelu- ja logistiikkavaliokunnan Teams-kokous 

 
03.12. Osaamisvaliokunnan Teams-kokous 

 

04.12. Valiokuntien yhteinen Teams-kokous, Kauppakamarien talousbarometrin tulokset ja EU – 

USA – Brexit  

 

15.12. Matkailuvaliokunnan Teams -kokous 

 

 

 
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 LAB-ammattikorkeakoulun Korkeakoulut 

innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO -hanke, Lahden Yliopistokampus, LUT-yliopisto ja Lahden 

Seudun Kehitys LADEC Oy. LADEC myös vastaa kalenterin ylläpidosta. Hämeen kauppakamari on 

tapahtumasivuston yhteistyökumppani. 

 

 

Hallitukset vauhtiin -hanke  
 
Hämeen kauppakamari käynnisti syyskuussa 2020 vuoden mittaisen hallitustyön aktivointihankkeen, jonka 

avulla Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä toimiva yrittäjä voi hyödyntää hallitusammattilaisten 

asiantuntemusta ja työpanosta. Kohderyhmänä ovat alle 50 henkilöä työllistävät kehitys- ja kasvuhaluiset  

http://businesseventslahti.fi/index.php
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mikro- ja pienyritykset, jotka ovat halukkaita kehittämään hallitustoimintaa. Palvelu on maksutonta kaikille 

yrityksille lukuun ottamatta mahdollisia hallitusjäsenten hakuihin liittyviä toimeksiantomaksuja, joista sovitaan 

erikseen. 

 

Hankkeessa ovat yhteistyössä mukana Hämeen Hallituspartnerit, Hämeen Yrittäjät, Lahden Seudun Kehitys 

Oy LADEC, Linnan Kehitys Oy ja Päijät-Hämeen Yrittäjät. Hanke on saanut rahoitusta maaseuturahastosta 

Päijänne-Leader ry:ltä, Linnaseutu ry:ltä sekä Etpähä ry:ltä. Hankkeen toiminta-alue kattaa Kanta-Hämeen ja 

Päijät-Hämeen maakunnat. Hankkeen ovat kehittäneet Etelä-Pohjanmaan kauppakamari ja Pohjanmaan 

Hallituspartnerit. 

 

Hämeen Herruus  

 
HPK ja Pelicans mittelivät viidennen kerran sarjakaudella 2020-2021 Hämeen Herruudesta, kun hämäläistä 

yhteistyötä ja joukkovoimaa halutaan vahvistaa alueen sisäisellä jääkiekkosarjalla. Hämeen kauppakamarin 

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 ja 

neljännen Hämeen Herruuden vei HPK ja toisen, kolmannen sekä viidennen Pelicans.  

 

Kauden 2020-2021 Hämeen Herruuden yhteistyökumppaneina toimivat kauppakamarin lisäksi Osuuskauppa 

Hämeenmaa, Etelä-Suomen Sanomat ja Hämeen Sanomat.  

 

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

sarjakaudella syksyllä 2021. 

 

 

Hämeen Kasvupolku  
 

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

Päijät-Hämeessä kuin Kanta-Hämeessäkin. Vuonna 2020 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. Hämeen Kasvupolun tuomaristo arvioi yrityksiä valintakriteereillä: 

markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Tuomaristo painotti valinnoissaan Hämeen alueen paikallista 

vaikuttavuutta, työllistämistä sekä kotimaisten raaka-aineiden käyttöä. Hämeen Kasvupolulle mukaan valitut 

yritykset saivat sparrausta etäyhteyksien avulla kahdessa tapahtumapäivässä 9.6.2020 ja 25.8.2020.  
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Hämeen Kasvupolun voittajiksi valittiin forssalainen Coolcenter Forssa Oy ja hämeenlinnalainen Geego Kids 

Oy. Yritykset etenivät automaattisesti Kasvu Open kauden 2020 TOP 60 -finalistijoukkoon. Finalistit saivat 

kolmannen sparrauspäivän syksyllä 2020.   

 

Hämeen Kasvupolun tuomaristoon kuuluivat Jussi Eerikäinen (Hämeen kauppakamari), Antti Aaltonen 

(Janakkalan kunta), Riikka Riihimäki (Forssan Yrityskehitys Oy), Asko Hänninen (Ambientia Group Oy) ja 

Antti Mikkola (Linnan Kehitys Oy). 

 

Kasvupolun kumppaneita olivat Hämeen kauppakamari, Linnan Kehitys Oy, Janakkalan kunta ja Forssan 

Yrityskehitys Oy. 

 

Kasvu Open Karnevaali järjestettiin 27.-29.10.2020 digitaalisessa Kasvu Open -yhteisössä. Vuoden 

kasvuyritykset valittiin sijoille 1.-3. Kasvu Open Karnevaalissa 28.10. Voittajat valitsi Kasvu Openin 

valtakunnallinen tuomaristo, jonka valinnat perustuivat neljään arviointikriteeriin: markkinapotentiaali, tiimi, 

näytöt ja kasvukyky. Ensimmäiselle sijalle nousi jyväskyläläinen Secapp Oy, toiselle jyväskyläläinen Aiwo 

Digital Oy ja kolmannelle helsinkiläinen Auntie Solutions Oy. Yleisöäänestyksen pohjalta TOP 60 -finalistien 

joukosta Yleisön suosikiksi kruunattiin Natural Indigo Finland.  

 

 

Hämeenlinnan PARKKI Business Park  

 

Hämeenlinnan keskustassa sijaitsevan PARKKI Business Parkin toiminta käynnistettiin vuoden 2020 aikana 

ja avajaiset pidettiin 4.9. Syksyn aikana Parkin toimintaa, erilaisia teematilaisuuksia ja palveluja esiteltiin 

virtuaalisesti. 

 

Parkki kokoaa saman katon alle yritykset, oppilaitokset, työllisyyspalvelut sekä yritysten ja aloittavien 

yritysten palvelut, neuvonnan, koulutukset ja tapahtumat. Parkin toimijat tarjoavat asiantuntevaa palvelua 

niin yrittäjälle, yrittäjäksi aikovalle, uuden oppijalle, työnhakijalle kuin uusien ideoiden kehittäjälle. 

 

Myös Hämeen kauppakamarin palvelut ovat Parkissa käytössä viidenkymmenen muun toimijan kanssa. 

 

 

Kansainvälinen osaaja -päivä 9.-13.11.2020 

 

Kansainvälinen osaaja -päivä rohkaisee hämäläisyrityksiä avaamaan ovet alueen ammattikorkeakoulujen ja 

ammattioppilaitosten ulkomaalaisille opiskelijoille. 

 

Hämeen kauppakamarin toteuttaman hankkeen 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. 

 

https://www.fyk.fi/
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Kansainvälinen osaaja -päivä toteutettiin koronapandemian johdosta videoyhteyksin 9.-13.11.2020 

yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun, Koulutuskeskus Salpauksen ja 

Koulutuskuntayhtymä Tavastian kanssa. TAVATA-sovelluksen videoyhteydet mahdollistivat yritysten ja 

opiskelijoiden tapaamiset.  

 

 

Kestävä Lahti -säätiö  

 
Kestävä Lahti -säätiö perustettiin vuonna 2020 toteuttamaan Lahden ympäristöpääkaupunkivuotta 2021. 

Säätiö vastaa hankkeen suunnittelusta, toiminnasta ja taloudesta sekä kokoaa yhteen 

ympäristöpääkaupunkivuoden keskeiset yhteistyökumppanit. Myös Hämeen kauppakamari on säätiön 

perustajajäsen. Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen on toiminut säätiön hallituksessa. 

 

 

Maksutonta kriisineuvontaa yrityksille  

 
Hämeen kauppakamari ja Hämeen Hallituspartnerit ry tarjosivat vuoden 2020 aikana keskusteluapua ja 

jäsenistönsä asiantuntemuksen alueen yritysten käyttöön koronakriisin aiheuttamissa haasteissa. 

Tukipalvelussa oli mukana lähes 40 kokenutta asiantuntijaa muun muassa laki- ja rahoitusalalta. Palvelu oli 

maksutonta ja avoin kaikille Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimiville yrityksille ja yrittäjille.  

 

 

Yrityslähtöinen oppilaitosyhteistyö -käsikirja  

 

Hämeen kauppakamari on koonnut alueensa yritysten käyttöön ”Yrityslähtöinen oppilaitosyhteistyö”  

-käsikirjan vauhdittaakseen yritysten yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja 

yliopistojen kanssa. Aineiston kokoamiseen ovat osallistuneet kauppakamarin valiokuntien jäsenet sekä 

alueen oppilaitokset.  

 

Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy entisestään, joten Hämeen kauppakamari haluaa käsikirjan avulla 

aktivoida yrityksiä varmistamaan työvoiman saatavuuden tulevaisuudessa. Se on luettavissa Hämeen 

kauppakamarin kotisivuilla ja siitä on tehty kaksi erillistä käsikirjaa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen osalta. 

 

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. Ensimmäinen käsikirja ja sen verkkosivusto www.lahti.fi/osaavaatyovoimaa toteutettiin LAB- 

http://www.lahti.fi/osaavaatyovoimaa
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ammattikorkeakoulun johdolla toimineen työryhmän myötävaikutuksella. Hämeen kauppakamari toimitti yli 

tuhat käsikirjaa jäsenyrityksille ja sidosryhmille. 

 

 

Opinto- ja rekrytapahtuma TEKIJÄ 2020 Hämeenlinnassa ja Forssassa  
  
Työllistymisen, oppimisen ja verkostoitumisen hämäläinen suurtapahtuma, Tekijä 2020, kokosi yhteen 

alueen opiskelijat ja yritykset Hämeenlinnan korkeakoulukeskukseen 23.1.2020 ja Forssassa Prisma-

keskukseen 30.1.2020. 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, Hämeen kauppakamari, Forssan 

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

ammattikorkeakoulu, Osaavasti yrityksiin –hanke, ELVI-hanke sekä seudun kunnat Forssa, Humppila, 

Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. 

 

 

STORM-ideakilpailu  

 

STORM on vuosittain järjestettävä LAB-ammattikorkeakoulun liikeideakilpailu, jossa etsitään yrittäjyyttä 

edistäviä ideoita. Kilpailun tavoitteena on löytää kaupallisen potentiaalin omaavia ja osaamiseen perustuvia 

liiketoiminta-aihioita.  

 

Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja toimi Storm-kilpailu tuomariston jäsenenä 13.11.2020 järjestetyssä 

tilaisuudessa. 

  

 

Suomen kasvukäytävä (SKK)  
 
Suomen kasvukäytävä on maan suurin, Helsingistä Seinäjoelle saakka ulottuva yhtenäinen työssäkäynti- 

sekä talousalue laaja-alaisine resursseineen. Toimintaan on sitoutunut 16 eri paikkakuntaa ja kolme eri 

maakuntaa, jotka rahoittavat verkoston toimintaa. Lisäksi jäseninä ovat kasvukäytävän kauppakamarit, kuten  
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Hämeen kauppakamari. Yhteistyöhön osallistuu laaja-alaisesti myös monia muita kumppaneita, kuten 

yliopistoja, korkeakouluja, yrittäjäjärjestöjä sekä yrityksiä. 

 

Kasvukäytävä on jo nyt kansallisesti erittäin merkittävä kasvuvyöhyke, mutta potentiaali laajentumiseksi 

kansainväliseksi kasvumoottoriksi on ilmeinen. Käytävän varrella asuu lähes puolet suomalaisista, syntyy 

puolet suomen BKT:sta ja toteutuu 60 prosenttia Suomen koulutus- ja tutkimustoiminnasta. Logistiset 

yhteydet ja saavutettavuus ovat erinomaiset. Suomen kasvukäytävä on maan keskeisin elinvoiman ja 

kilpailukyvyn vyöhyke. 

 

Verkoston kehittämistyössä korostuvat neljä teemaa, jotka ovat asuminen ja eläminen, ekologisuus, 

liikkuminen sekä työnteko ja yritystoiminta. Näihin teemoihin kytkeytyvällä yhteistyöllä uudistetaan 

toimintatapoja ja synnytetään uusia innovaatioita, liiketoimintamahdollisuuksia sekä verkottumista, joka 

vahvistaa Suomen kasvukäytävää ja sen jokaisen jäsenen menestysedellytyksiä. Kehittämistyössä jokainen 

verkoston jäsen pääsee vaikuttamaan ja tuomaan kehittämistyöhön mukaan omia ideoitaan, tarpeitaan sekä 

resurssejaan. Samalla verkoston kautta tehostetaan julkisen sektorin, tutkimuksen ja koulutuksen sekä 

liiketoiminnan välistä vuoropuhelua, mikä on elinehto kasvukäytävän ja parhaimmillaan koko Suomen 

kilpailukyvyn vahvistumiselle kansainvälisesti. 

 

Kasvukäytäväyhteistyöhön sitoutuneet toimijat valitsivat Hämeenlinnan verkoston isäntäorganisaatioksi. 

Hämeenlinna toimi tehtävässä myös edellisellä toimintakaudella. 

 

 

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. Keväästä 2020 alkaen koulutuksia siirryttiin järjestämään striimeinä sekä 

webinaareina. Syksyn koulutuksien osalta osallistujat pystyivät valitsemaan lähikoulutuksen vaihtoehtona 

etäyhteyden. Hämeen kauppakamari järjesti vuoden aikana seuraavat koulutustilaisuudet:  

 

28.01. Itsensä johtaminen - Tehokas ajanhallinta, Lahti 

03.02. Excel peruskurssi, Webinaari 

10.02. Excel jatkokurssi, Webinaari 

11.02.-17.03. Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi, Lahti 

03.03. Effective Meetings and Negotiations, Hämeenlinna 

09.03. Controller Excel, Webinaari 
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23.03. Tehokoulutus: Lomautukset ja YT-menettely, Striimi 

23.03. Excel-raportointi, Webinaari 

27.03. Tehokoulutus: Koronavirus ja työnteon estyminen, Striimi 

03.04. Tehokoulutus: Poikkeustilanteen vaikutukset kauppa- ja jakelusopimuksiin, Striimi 

08.04. Koronan kurittamien kassavirtojen pelastaminen, Webinaari 

15.04. Tärkeimmät vinkit etätyön johtamiseen, Webinaari  

20.04. Raportoi ja analysoi Microsoft Power BI -työkalulla - perusteet, Webinaari 

04.05. Visuaaliset raportit Microsoft Power BI -työkalulla, Webinaari 

07.05. Työaikalain ja vuosilomalain muutokset palkkahallinnon näkökulmasta, Striimi 

12.05. Osa-aikatyö palkkahallinnossa, Striimi 

26.05. Tilinpäätöksen tulkinta, Webinaari 

02.09. Tullauksen ajankohtaispäivä, Lahti 

08.09.-20.10. Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kurssi, Hämeenlinna 

15.09. Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä, Lahti 

16.09. Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä, Hämeenlinna 

01.10. Osakeyhtiön tilinpäätös, Lahti 

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

17.11. Kauppakamarin Tilinpäätös- ja veropäivä, Lahti/Webinaari 

18.11.-19.11. HHJ-puheenjohtajakurssi, Lahti 

01.12. Kauppakamarin Tilinpäätös- ja veropäivä, Webinaari 

10.12. Ennakkoperintä 2021, Webinaari 

14.12. Ennakkoperintä 2021, Webinaari 

 
 

Koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 475 (718/2019) henkilöä. HHJ-kurssi toteutettiin kolme kertaa 

vuonna 2020; keväällä Lahdessa ja syksyllä Hämeenlinnassa sekä Lahdessa. Lisäksi HHJ-

puheenjohtajakurssi järjestettiin Lahdessa syksyllä. Tarve hallitustyön kehittämiseen jatkui alueen yrityksissä 

ja vuoden 2020 aikana HHJ-koulutusohjelmiin osallistui yhteensä 86 henkilöä. Tilauskoulutuksia järjestettiin 

kuusi vuonna 2020. 

 

Hämeen kauppakamari oli edustettuna kauppakamarien palvelupoolissa, joka jatkoi yhteisten 

valtakunnallisten koulutustilaisuuksien järjestämistä, suunnittelua ja markkinointia. 

 

 

Neuvonta- ja viestintäpalvelut  

 
Vuoden aikana myönnettiin 6 kpl (10/2019) ATA Carnet -tulliasiakirjoja EU:n ulkopuolisiin maihin, mm. 

Norjaan, Sveitsiin ja Yhdysvaltoihin. 
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Toimistoissa vahvistettiin viennissä tarvittavia ulkomaankaupan asiakirjoja yhteensä 5685 kpl (5672 

kpl/2019), mm. alkuperätodistuksia 4973 kpl (5019 kpl/2019) sekä kauppalaskuja ja muita yrityksiltä 

vaadittuja erikoistodistuksia.  

 

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

alkuperätodistuksille 4965 kpl, mikä on 99,84 prosenttia kaikista vahvistetuista alkuperätodistuksista (4976 

kpl, 99,14 % v. 2019). 

 

Kauppakamarit käynnistivät vuonna 2019 e-vientiasiakirjat -palvelun kokonaisuudistuksen, jonka 

tavoitteena on nopeuttaa asiakirjojen hakuprosesseja ja parantaa asiakaskokemusta. Uusi järjestelmä 

vientiasiakirjat.fi otettiin käyttöön 3.3.2020. Palvelun kehittäminen jatkuu edelleen.  

 
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 

liittyneet järjestelmään. 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.kauppakamariverkosto.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 yhdeksän kertaa (5 kertaa/v. 2019).  

 

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. Jäsenet käyttivät veroneuvontapalveluita 

vuoden aikana kolme kertaa. 

 

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

työlainsäädäntöön liittyvät olennaiset tiedot ja ohjeet. 

 

http://www.kauppakamaritieto.fi/
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Jäsenistölle välitettiin tietoa maksuttomasta Enterprise Europe Network -neuvontapalvelusta pk-yritysten 

kansainvälistymiseen. 

 

Vuoden aikana jatkettiin Keskuskauppakamarin tarjoamaa STT-info -tiedotejakelupalvelua 

lehdistötiedotteiden lähetystä varten.  

 

Kauppakamarin mediaseurannan apuna käytettiin Keskuskauppakamarin tarjoamaa Retriever-palvelua. 

Hämeen kauppakamarin mediaosumien määrä vuonna 2020 oli 456 kpl (305 kpl / v. 2019).  
 

Hämeen kauppakamarin Jäsenlehti ilmestyi vuoden aikana kolme kertaa painettuna ja yhden kerran 

teemallisena verkkolehtenä. Vuoden aikana käytettiin yhteistä KAUPPAKAMARI-lehtimallia, jonka ulkoasua 

ja sisältörakennetta hyödynnettiin yhteistyössä muiden kauppakamareiden kanssa. Kauppakamareiden uusi 

graafinen ilme otettiin käyttöön kesällä 2020. Kauppakamari-lehden ilmeuudistuksen suunnittelu aloitettiin 

loppuvuodesta 2020 ja uusi ilme otettiin käyttöön vuoden 2021 ensimmäisessä lehdessä. 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 vuoden aikana Cubescom 

Digital Oy:ssä ja vuoden 2021 alusta verkkolehden materiaali siirrettiin uusille kotisivuille. 

 

Uusien kotisivujen ja WiseCRM – asiakkuudenhallinnan käyttöönotto ja suunnittelu aloitettiin 

maaliskuussa 2020 yhteistyössä WiseNetwork Oy:n kanssa. Uudet kotisivut julkaistiin 15.10.2020.  

 

Tapahtuma- ja koulutuskirje julkaistiin vuoden aikana kuukausittain.  

 

Koronapandemian myötä kauppakamarissa siirryttiin nopealla aikataululla virtuaalitapahtumien tuotantoon. 

Kevään aikana Hämeen kauppakamarille rakennettiin oma studio ja avattiin oma YouTube-kanava, jotka 

otettiin ensimmäisen kerran käyttöön kevätkokouksessa 28.5.2020. Studio mahdollistaa suorat striimatut 

lähetykset kauppakamarin kokouksista ja tilaisuuksista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Studiossa 

nauhoitetut videot ovat katsottavissa Hämeen kauppakamarin kotisivuilla ja YouTube-kanavalla. 

 

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  

 



     

21.5.2021 

HÄMEEN KAUPPAKAMARI 

Aleksanterinkatu 17 A | 15110 LAHTI | Raatihuoneenkatu 17 A | 13100 HÄMEENLINNA | p. 040 455 5610 | www.hamechamber.fi 

 

 

kauppakamarin kirjat avuksi yritysten henkilökunnan päivittäiseen työhön ja ammattiosaamisen 

kehittämiseen. Sekä kansiot että kirjat ovat saatavilla osoitteesta https://kauppakamaritieto.fi/tietopalvelut  

 

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

yrityksille ja -yhteisöille ajankohtaisista aiheista ja tarjosi samalla erilaisia kyselymahdollisuuksia 

sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille.  

 

Kauppakamari otti vuonna 2020 käyttöön Office 365 Business -ohjelman, jonka myötä 

valiokuntatyöskentelyssä käytetään Microsoft Teamsiä. Se on uusi valiokuntien ryhmätyökeskus, jossa 

säilytetään kokouskutsut ja -aineistot sekä voi keskustella ja lähettää kommentteja valiokuntien jäsenille 

myös kokousten välillä.  

 

Kyselyt  

 

22.01.2020  Hämeen kauppakamarin kesätyöpaikkakysely 2020, 01-02/2020 

23.01.2020 Tekijä-tapahtuman palautekysely opiskelijoille ja näytteilleasettajille, 01/2020 

06.05.2020  Hämeen kauppakamarin kysely koronan vaikutuksista kesätyöntekijöiden rekrytointiin 

08.06.2020 Verkkolehden palautekysely, 06/2020 

20.09.2020 Valiokuntakysely valiokuntien jäsenille jatkosta vuodeksi 2021  

22.09.2020 Valiokuntakysely kaikille jäsenille halukkuudesta osallistua valiokuntatyöhön, 09-10/2020 

18.11.2020 Kansainvälinen osaaja -päivän palautekysely 

20.11.2020 Palautekysely luottamushenkilöiden näkemyksistä kauppakamarin toiminnasta ja 

vaikuttamistyöstä luottamushenkilöille 2020, 11-12/2020   

 
Muut kyselyt (yhteiset) 
 

Tammikuu/2020 Suhdannebarometrikysely yhteistyössä EK:n kanssa 01/2020 

16.-17.03.2020  Kauppakamareiden 1. kysely koronan vaikutuksista yrityksiin, 03/2020 

30.03.2020   Kauppakamareiden 2. kysely koronan vaikutuksista yrityksiin, 03/2020 

Huhtikuu/2020  Suhdannebarometrikysely yhteistyössä EK:n kanssa 04/2020 

21.04.2020   Kauppakamareiden 3. kysely koronan vaikutuksista yrityksiin, 04/2020 

27.-30.04.2020 Kauppakamarin vientijohtajabarometri toteutettiin ensimmäistä kertaa, 04/2020 

04.05.2020   Kauppakamareiden 4. kysely koronan vaikutuksista yrityksiin, 05/2020 

18.05.2020  Kauppakamareiden 5. kysely koronan vaikutuksista yrityksiin, 05/2020 

01.06.2020  Kauppakamareiden 6. kysely koronan vaikutuksista yrityksiin, 06/2020 

05.06.2020 Logistiikkakysely Kanta-Hämeen alueella toimiville yrityksille Kanta-Hämeen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisenyhteistyössä Hämeen liiton kanssa, 

06/2020 

https://kauppakamaritieto.fi/tietopalvelut
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15.06.2020 Kauppakamareiden kysely yritysten sosiaalisesta vastuusta ja 

ihmisoikeusvastuusta, 06/2020  

23.06.2020 Kauppakamareiden 7. kysely koronan vaikutuksista yrityksiin, 06/2020 

23.06.2020 KORjausliike-hankkeen kysely päijäthämäläisille kauppakamarin valiokuntien 

puheenjohtajille ja hallituksen jäsenille yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton ja 

maakunnan sidosryhmien kanssa toimenpanosuunnitelma muutostilanteessa 

(koronaepidemia) päivittämiseksi, 06/2020 

Heinäkuu/2020  Suhdannebarometrikysely yhteistyössä EK:n kanssa 07/2020 

19.-21.08.2020 Kauppakamarien vientijohtajakysely, 08/2020 

Heinä-syyskuu/2020  Suhdannebarometrikysely yhteistyössä EK:n kanssa 07-09/2020 

02.09.2020 Kauppakamareiden 8. kysely koronan vaikutuksista yrityksiin, 09/2020 

05.10.2020 Kauppakamareiden asiakastyytyväisyyskysely vientiasiakirjat.fi -palvelusta, 

10/2020 

08.10.2020  Kauppakamareiden 9. kysely koronan vaikutuksista yrityksiin, 10/2020 

02.11.2020  Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely, 11/2020 

01.12.2020  Kauppakamareiden 10. kysely koronan vaikutuksista yrityksiin, 12/2020 

  

 

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. 

 

Työharjoittelussa ovat toimineet Hämeenlinnan toimistolla Turun ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija 

Kristina Mustonen 1.11.2020-28.2.2021 sekä Lahden toimistolla Ekaterina Tsvetkova 16.9.2019-

17.2.2020 ja Camille Gebhart 1.6. – 30.11.2020 LAB ammattikorkeakoulusta. 

 

 

Talous ja jäsenistö  

 
Vuoden 2020 tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 60 803,30 euroa (84 928,00 euroa). Tuloksessa ovat mukana 

Hämeen kauppakamarin 80 -juhlavuoden 40 000 euron lahjoitus LUT yliopistolle ja HAMK 

ammattikorkeakoululle sekä PHP Holding Oy:n 22 000 euron osingot.  

 

Toimintavuoden 2020 lopussa Hämeen kauppakamarin jäsenmäärä oli 1043, joista yritysjäseniä 980, 

kuntajäseniä 18, järjestöjä 35 ja henkilöjäseniä 10. Vuoden 2020 aikana kauppakamariin liittyi 93 uutta 

jäsentä (nettolisäys 34). 



Hämeen kauppakamari ry   Tilinpäätös 
Y-tunnus 2079317-5  31.12.2020 
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TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 
 
 
Lahdessa 10.03.2021 
 
 
 
______________________ ______________________ ______________________ 
Pekka Vihma Sami Kotiniemi Markku Virtanen 
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Varapuheenjohtaja 
 
 
______________________ ______________________ ______________________ 
Olli Vormisto Jarkko Haukilahti Timo Heikkilä 
Varapuheenjohtaja 
 
 
______________________ ______________________ ______________________ 
Mika Helin Maria Jokinen Jarmo Kastell 
 
 
______________________ ______________________ ______________________ 
Jari Kesäniemi Tapani Kiiski Mika Laine 
 
 
______________________ ______________________ ______________________ 
Tea Lehto Timo Mattila Marika Mesimäki   
 
 
______________________ ______________________ ______________________ 
Jari Parkkonen Jukka Rantanen Pär-Gustaf Relander 
   
 
 
______________________ ______________________ ______________________ 
Jan Räsänen Kari Saarinen Kari Simolin   
 
 
______________________ __________________ 
Tuija Suur-Hamari Jussi Eerikäinen  
 toimitusjohtaja 
 

 
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 
 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
 
 
Lahdessa ____.____.2021 
 
 
 
______________________ ______________________  
Jari Havukainen Ernst & Young Oy, KHT -yhteisö  
KHT-tilintarkastaja Panu Juonala 
 KHT-tilintarkastaja 

PäiviPulkki
Tekstiruutu
Hallituksen jäsenet ovat sähköisesti allekirjoittaneet tilinpäätöksen VISMA Sign -palvelulla.

PäiviPulkki
Tekstiruutu
Hallituksen jäsenet ovat sähköisesti allekirjoittaneet tilinpäätöksen VISMA Sign -palvelulla.
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HALLITUKSEN EHDOTUS KAUPPAKAMARIN 

KEVÄTKOKOUKSELLE VAALIVALIOKUNNAN KOKOONPANOKSI 

SEURAAVAAN KEVÄTKOKOUKSEEN 2022 ASTI 

 
 
 
Puheenjohtajaksi 
 
Risto Korkka, kauppaneuvos     
 
 
Jäseniksi 
 
Eero Pekkola, teollisuusneuvos 

Risto Salminen, yrittäjä, yritysneuvoja   

Pekka Väre, talousneuvos, toimitusjohtaja, Puutyöliike Pekka Väre Ky 

 
 
Vaalivaliokunnan sihteerinä toimii Hämeen kauppakamarin 
toimitusjohtaja. 
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