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MITTARIT
1. Jäsenmäärä ja jäsenaktiivisuus

2. Koulutusten volyymi ja 
asiakastyytyväisyys 

3. Tapahtumien volyymi ja 
asiakastyytyväisyys

4. Kv-liiketoimintaa tukevien 
palveluiden volyymi ja 
asiakastyytyväisyys



Vuoden 2021 kohokohdat
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Syksyllä 2021 

toteutettiin 

jälleen live-

tilaisuuksia.

Parasta Palvelua 
-kilpailun voitti 

BikeTaxi.

Osana Export2X-

tiekarttatyötä syntyi 

Pohjois-Savon oma 

vientipolku. 

Saavutettiin 

Kuopion alueen 

kauppakamarin 

historiallinen 

jäsenmääräennätys:  

924 jäsentä!

Covid 19 -pandemia 
vaikutti alueen 

elinkeinoelämään ja 
kauppakamarin 

toimintaan.



Kuopion alueen kauppakamarin jäsenet

• Uusia jäseniä liittyi 
kauppakamariin 
ennätykselliset 151 kpl

• Kauppakamarilla oli 
vuoden 2021 lopussa 
924 jäsentä
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Jäsentyytyväisyys

3,9/5



Hallinto ja vaikuttaminen
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Hallinto ja luottamuselimet
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Hallitus:
Kauppakamarin hallituksessa 6 jäsentä:
Puheenjohtaja:
• Hallituksen puheenjohtaja Jere 

Räisänen, Elcoline Oy, Varkaus (Varkauden 
osaston vpj)

Varapuheenjohtajat:
• Toimitusjohtaja Siamäk Naghian, Genelec Oy 

(Ylä-Savon osaston pj)
• Paikallisjohtaja Tomi Taskinen, Honeywell Oy 

(Varkauden osaston pj)
Muut jäsenet:
• Liiketoimintajohtaja Outi Kontkanen, CRL 

Finland Oy, (Kuopion osaston pj.)
• Toimitusjohtaja Mikko Paananen, OP Ylä-Savo 

(Ylä-Savon osaston vpj)
• Toimitusjohtaja Petteri Heimonen, Pettersteel

Oy (Kuopion osaston vpj)
Hallituksen sihteerinä toimi 
palvelujohtaja Johanna Haapakorva ja 
palvelupäällikkö Mari Polvinen.

Hallitus piti vuoden 2021 aikana 5 kokousta. 

Osastojen hallitukset:
• Varkauden osaston hallitukseen nimettiin 17 jäsentä (ml. pj ja vpj). Hallitus 

piti toimintavuoden aikana 5 kokousta ja yhden Varkauden ja Pieksämäen 
kauppakamariosastojen hallitusten yhteiskokous. Lisäksi osasto järjesti 
yhteistilaisuuden oppilaitosten kanssa sekä Kauppakamari kampukselle 
hanke osaajatarpeen ratkaisemiseksi.

• Ylä-Savon osaston hallitukseen nimettiin 12 jäsentä (ml. pj ja vpj). Hallitus 
kokoontui 4 kertaa toimintavuoden aikana.

• Kuopion osaston hallitukseen nimettiin 14 jäsentä (ml. pj ja vpj). Hallitus piti 4 
kokousta toimintavuoden aikana.

Valiokunnat:
• Kuopion alueen kauppakamarilla oli 6+1 valiokuntaa: infravk, digivlk

kasvuvk, osaamisvk, palveluvk, teollisuusvk, vaalivk
• Infravaliokunta syventyi laaja-alaisesti eri liikennemuotoihin (tie, raiteet), ja 

mm. vaihtoehtoiset polttoaineisiin, yhdistettyihin kuljetuksiin  sekä 
väyläverkon investointiohjelmaan. 

• Perustettiin uusi digivaliokunta, jonka fokus on vaikuttaa alueellisesti ICT-alan 
koulutustarjontaan ja -sisältöön sekä työvoiman riittävyyteen. 

• Kasvuvaliokunta keskittyi Export2X-hankkeen edistämiseen sekä myönsi 
Kunnian kukko –palkinnon.

• Osaamisvaliokunnan keskeisiä teemoja olivat kansainväliset osaajat, jatkuva 
oppiminen ja yritys-oppilaitosyhteistyö.

• Palveluvaliokunnan toiminnan teemoina olivat; Matkailu kansainvälisen 
kasvun ponnahduslautana, Palvelualan vastuullisuus sekä Parasta Palvelua 
– asiakaskokemus kilpailuetuna Pohjois-Savon palveluyrityksille.

• Teollisuusvk järjesti 5 tilaisuuden miniseminaarisarjan (digitaliosaation
eveäspaketti teolllisyysyrityksille) sekä 3 kaavoitustyöpajaa yhdessä 
sidosryhmien kanssa. 

• Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
25.5.2021 Kuopiossa (virtuaali).

• Sääntömääräinen syyskokous
pidettiin 2.12.2021 Kuopiossa.



Vaikuttamistyötä jäsenistön hyväksi

8

• Yhteistyötä tiivistetiin 5 maakunnan alueella (Itä-Suomen kauppakamarit ja maakuntaliitot) ja muiden sidosryhmien kanssa

• Vaikuttamisen painopisteenä olivat infra, osaava työvoima (ICT– ja DI-koulutus) sekä kaavoitus ja kasvun edistäminen
• Lausunnot ja kannanotot

• Kuntavaalivaikuttamiskyselyt ja –viestintä

• Lausunto valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi 

• Lausunto liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämisestä 

• Kuopion kaupungin hankintaohjelmaluonnoksen kommentointi

• Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmisteluun osallistuminen ( mm. keskustelutilaisuudet 3 osaston hallitukset ja 6 valiokuntaa)

• Eduskunnan talousvaliokunnan kuuleminen: HE 46/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 
2021‒2028

• Puoltokirje Savonian koulutusvastuista

• Lausunto Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 - ja maakuntaohjelma 2022-2025 -luonnoksesta sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksen luonnoksesta

• Lausunto ostettavasta henkilöjunaliikenteestä vuosille 2022 – 2030

• Kannanotto uusien UEF: ja Savonian koulutusvastuiden puolesta

• Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029  

• Jatkuvaa vaikuttamistyötä eri liikennemuotoihin (tieliikenne, Itärata-hankkeeseen, juna- ja lentoliikennevuoroihin, vesilikenne) mm. puheenvuoro 
Pieksänmäen kaupungissa, kyselyt sekä keskustelutilaisuudet

• Yli 30 ministeri-,  kansanedustaja- ja virkamiestapaamista (teams- ja live)

• Tiedoitteita, 4*suhdannebarometri, kyselylyitä ja julkistuksia sekä 266 mediaosumaa

Kuopion alueen ja Pohjois-Karjalan kauppakamarit keskustelivat vaalipiirin kansanedustajia kanssa Helsingissä osaajatarpeesta (UEF:n, Savonia 
ja Karelian uudet koulutusvastuut) ja liikennehankkeista syksyllä 2021 



Henkilöstö – kauppakamarin tiimi 

• Kaija Savolainen, toimitusjohtaja

• Johanna Haapakorva, palvelujohtaja, siirtyi 
uusiin haasteisiin marraskuussa 2021.

• Mari Polvinen, palvelupäällikkö

• Mira Koponen, projektiassistentti (Rajaton Ylä-
Savo) aloitti kauppakamarin markkinointi- ja 
viestintäasiantuntijana 1.8.2021.

• Tiina Hartikainen, osa-aikainen 
projektikoordinaattori aloitti kokoaikaisena 
kasvuyhteisöpäällikkönä 1.9.2021 alkaen.
(Start up-hanke, Tahko Ski Lift Pitch)

• Justiina Järvikylä aloitti assistenttina elokuussa 
2021.

• Pasi Ahtiainen, viestintäsuunnittelija, siirtyi 
uusiin haasteisiin kesäkuussa 2021.

• Jukka Heiskanen, projektipäällikkö (Rajaton 
Ylä-Savo), siirtyi uusiin haasteisiin lokakuussa 
2021.
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Palvelut ja koulutukset

10



Koulutukset ja tapahtumat 
• Kauppakamarin koulutuksiin osallistui 228 

henkilöä.

• VÄRINÄ-jäsentilaisuuksia järjestettiin 4 kpl. 
Kevään tilaisuudet järjestettiin 
koronapandemiasta johtuen digitaalisina. 
Syksyllä toteutettiin kaksi VÄRINÄ-tilaisuutta 
livetapahtumana.

• Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ-kurssin suoritti 
55 henkilöä ja HHJ-Puheenjohtajakurssin 8 
henkilöä. HHJ-kurssit järjestettiin Kuopiossa ja 
Iisalmessa.

• Kuopiossa toteutettiin ensimmäisen kerran 
Hyväksytty Myyntijohtaja-kurssi, johon osallistui 
13 henkilöä. 
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Koulutusten 

asiakastyytyväisyys 

4,4/5 

NPS 83

Tapahtumien 

asiakastyytyväisyys 

4,3/5 

NPS 93

Koulutusten 

asiakastyytyväisyys 

4,4/5 

NPS 83
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Koulutus- ja tapahtumakalenteri 2021

Koulutukset
Esihenkilön työoikeudelliset vastuut ja 

velvollisuudet 14.4.2021 

HHJ-kurssi Kuopio 21.4. – 19.5.2021

Palkanlaskijan päivä 11.5.2021

Kauppakamarin johtoryhmävalmennus 10.5. & 
21.5.2021

Helsingin seudun kauppakamarin 
striimikoulutukset
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Koulutukset

HHJ Puheenjohtajakurssi 23.9. - 24.9.2021

HHJ-kurssi Iisalmi 21.9. – 19.10.2021

Taloushallinnossa huomioitavat alv- ja 

tuloverosäännökset 30.9.2021

HHJ Hallitus ja strategian toteuttaminen 14.10.2021

Vientikaupan ajankohtaispäivä 23.11.2021 

hybridikoulutus

Työoikeuden ajankohtaispäivä 18.11.2021 

hybridikoulutus

HHJ-kurssi 2.11. – 30.11.2021

Kauppakamarin Veropäivä 3.12.2021

Tapahtumat
HR-Verkoston tapaamiset 2.2. & 6.4.2021

Tahko Ski Lift Pitch –virtuaalitapahtuma 8.4.2021 

VÄRINÄ-jäsentilaisuudet 2.3. & 25.5.2021

Hallitusaamu 2.6.2021

Teollisuusvaliokunnan digiwebinaarit 5 kpl ja 3 
kaavoitystyöpajaa

Tapahtumat

Valiokuntien yhteiskokous 31.8.2021

HR-Verkoston tapaamiset 25.8. & 12.10.2021

VÄRINÄ-jäsentilaisuudet 6.10. & 2.12.2021

Sawosta Maailmalle coktails 11.11.2021



Tahko Ski Lift Pitch 

VIRTUAALINEN TAHKO SKI LIFT PITCH 2021

• Tahko Ski Lift Pitch -tapahtuma järjestettiin virtuaalisesti 
kahdessa vaiheessa: semifinaali 24.3.2021 ja finaali 
8.4.2021.

• Tahko Ski Lift Pitch -kisan voitti lappeenrantalainen 
Henkaus Oy, joka vastaanotti 5000 € rahapalkinnon.

• Virtuaalitapahtuman finaaliin 8.4. osallistui yhteensä 
240 aktiivista virtuaalikävijää tapahtuma-alusta 
Brellalle.

• Finaalipäivän virtuaaliohjelmassa huomioitiin 
ensimmäistä kertaa harkitummin myös maakunnallista 
näkökulmaa: virtuaaliohjelmaosuuksia nähtiin sekä 
Iisalmesta että Varkaudesta.

• Yhteistyössä Business Centerin kanssa testattiin osana 
Tahko Ski Lift Pitch -tapahtumaa ensimmäisen kerran 
Student track -kisapolkua opiskelijoille. 
Opiskelijaosallistujia tässä side-eventissä oli n. 70. 
Opiskelijakisan voitti Team Fenix.

• Asiakastyytyväisyys NPS 63.

• Kokemukset virtuaalitapahtumasta vahvistivat 
osaltaan sitä, että Tahko Ski Lift Pitch -tapahtuman 
vahvuus on live-kohtaamisten mahdollistamisessa. 
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TAHKO SKI LIFT PITCH – JATKOTOIMINTAMALLI

• Tahko Ski Lift Pitch -virtuaalitapahtuman jälkeen 
käynnistettiin keskustelu kumppaneiden ja 
aluetoimijoiden kanssa Tahko Ski Lift Pitch -
tapahtuman jatkosta 

• Kumppani- ja aluetoimijakeskusteluiden pohjalta 
käynnistettiin toimija- ja verkostopohjainen Ski Lift
Pitch -kasvuyhteisö -malli.

• Ski Lift Pitch -kasvuyhteisöön sitoutettiin 
kolmivuotissopimuksella strategisia kumppaneita 
sekä haettiin lisäksi toiminnan käynnistämiseksi 
hankerahoitusta Pohjois-Savon liitosta (ESR). 

• Tahko Ski Lift Pitch -livetapahtumaa lähdettiin 
tuottamaan huhtikuulle, 6.–7.4.2022.



Sawosta maailmalle -tapahtuma ja 
Kunnian Kukko 
-kansainvälistymis-palkinto

• Sawosta maailmalle -tapahtuman sijaan vuoden 2021 marraskuussa 
järjestettiin Pohjois-Savon alueen yhteinen Sawosta Maailmalle –
kansainvälisyyskuukausi 

• Useat eri tahot järjestivät kuukauden aikana tilaisuuksia, tapahtumia ja 
koulutuksia kansainvälistymisen teemaan liittyen

• Kauppakamari järjesti kuukauden aikana seuraavat tilaisuudet ja koulutukset:

• Kasvua viennillä -koulutuksen startti 

• Kansainvälinen osaaja -päivä

• Sawosta Maailmalle Cocktails

• Vientikaupan ajankohtaispäivä

• Sawosta Maailmalle Cocktails tilaisuuden yhteydessä kasvuvaliokunta 
jakoi Kunnian Kukko -kansainvälistymispalkinnon Lignell & Piispanen Oy:lle

• Palkinnolla annetaan tunnustusta yrityksille, joiden vientitoiminta tai muu 
kansainvälinen liiketoiminta on ollut erityisen ansioitunutta. Vuonna 2020 valinnassa 
painotettiin liikeidean kestävyyttä ja innovatiivisuutta nykyisessä 
maailmantilanteessa ja toimintaympäristön muutoksessa.
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Sisäiset kehitysprojektit

• Kuopion alueen kauppakamarin koulutusten ilmoittautuminen 
siirtyi Kauppakamarikauppaan www.kauppakamarikauppa.fi

• CRM-uudistus jatkui laskutusjärjestelmän uudistuksella ja 
integraatiolla → laskutuksen automatisointi

• Kauppakamarin viestintää kehitettiin suunnitelmallisemmaksi ja 

luotiin viestintästrategia. Myös vuonna 2020 aloitettua

verkkosivujen kehitystyötä jatkettiin.

http://www.kauppakamarikauppa.fi/


Aluekehityshankkeet
Hankkeiden rahoittajina toimivat kauppakamarin 

lisäksi EU-osarahoitus ja Etelä-Savon ELY-keskus sekä 
hankekohtaiset yhteistyökumppanit.
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Hanke lyhyesti

Miksi?

Useat nuoret hakeutuvat pois alueelta ja uusien osaajien houkuttelu 

seudulle on haastavaa.

Mitä?

Hankkeella haettiin uusia yritysvetoisia ratkaisuja osaavan työvoiman 

haasteiden ratkaisemiseksi: ketterät kokeilut ja toteutukset sekä Ylä-

Savon elinkeinoelämän ja työpaikkatarjonnan tunnetuksi tekeminen.

Toteutusaika: 

Hanke on toteutettiin 01.10.2018-30.09.2021 välisenä aikana.

Rahoitus

ESR- ja valtio 80 % ja Olvi-säätiö n. 20 % hankkeen nettokustannuksista.

Rajattoman vuosi 2021

• Rajaton Ylä-Savo mentorointiohjelma

• Mukana oli 12 mentoria Ylä-Savosta ja 25 

aktoria ympäri Suomen

• Sitra Osaamisen aika –yhteistyöhön osallistuminen 

aktiivisesti

• Palveluiden konseptointityö Aluekehittämisen 

konsulttitoimisto MDI:n johdolla
• Hankkeen päätöstilaisuutta vietettiin 22.9.2021 ja hanke 

päättyi 30.9.2021.

• TK-Eval Oy toteutti hankkeen ulkopuolisen arvioinnin, 

jonka mukaan Rajaton Ylä-Savo -hankkeen toiminta on 

kattavasti tukenut sen vaativia tavoitteita ja 

suunniteltuja pääkokonaisuuksia, mutta toiminnan 

tulokset ovat kuitenkin jääneet osittain vaikeasti 

tunnistettaviksi. 

• Rajaton Ylä-Savo –hankkeen tavoitteisiin ja tuloksiin voi 

tutustua osoitteessa www.rajatonylasavo.fi

75 osallistunutta yritystä 250 henkilöä
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Menestyvä Pohjois-Savon Start-Up-yhteisö -hanke

Hankeaika: 1.10.2018–31.8.2021

• Hanketyöntekijä vaihtui marraskuussa 2020, jolloin 
projektipäällikkö Karolina Puntasen [ent. Huuhtanen] sijasta 
hankkeessa aloitti projektikoordinaattori Tiina Hartikainen.

• Hankkeessa rakennetiin Pohjois-Savon alueen Hiihtokoulu/Ski 
Academy startup-yhteisöä säännöllisesti ympäri vuoden 
järjestettävillä tapaamisilla, 5-8 kertaa / vuosi. Vuonna 2021 
tilaisuudet toteutettiin virtuaalisesti pois lukien elokuun 
yhteistilaisuus, joka toteutettiin hybridisti.

• Tapahtumat olivat rentoja, matalan kynnyksen tilaisuuksia, 
joissa verkostoituminen haluttiin tehdä helpoksi. Tilaisuuksissa 
tavoitteena oli aktivoida vähintään 10 yritystä / tiimiä / tilaisuus.

• Ski Academyn toiminnan kaksi vuoden kohokohtaa olivat 
virtuaalinen side-event-ohjelma Tahko Ski Lift Pitch 2021 –
tapahtuman yhteydessä sekä elokuussa toteutettu kickoff-
tilaisuus, jossa puhumassa oli duudsoni Jarno Laasala.

• Hankehallinnollisesti hankkeen tavoitteissa onnistuttiin 
kohtalaisesti (raportointikäytännöt). Käytännössä tilaisuudet 
aktivoivat yrityksiä yli hankkeelle asetettujen 
osallistujatavoitteiden.

• Hankkeen päätyttyä Startup Ski Academy -toiminta integroitiin 
osaksi Ski Lift Pitch -kasvuyhteisön vuosikellotoimintaa.

Hiihtokoulutapaamiset v. 2021:

17.2.2021 Nostetta Ventures, Heidi Ahonen

8.4.2021 Tahko SLP -side-event: 

Sanna Wester Brändityöpaja

8.4.2021   Tahko SLP -side-event: 

Maria Ritola keynote

1.6.2021   Startup Ski Academy meets Genelec

26.8.2021 Startup Ski Academy kickoff I 

striimattu yhteistoteutus Business   

Centerin ja Hub Panostamon kanssa. 
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Talent Hub

• Kauppakamari on osatoteuttajana Savonia ammattikorkeakoulun 
Pohjois-Savon Talent Hub –hankkeessa yhdessä Kuopion kaupungin ja 
Itä-Suomen yliopiston kanssa

• Vuonna 2021 TalentHub järjesti osana Sawosta Maailmalle 
kansainvälisyyskuukautta North Savo Got Talent kilpailun kansainvälisille 
osaajille
• Kilpailussa kansainvälisistä osaajista muodostetut joukkueet kilpailivat erilaisissa 

tehtävissä ja haasteissa viikon ajan -> tehtävät liittyivät esimerkiksi alueen 
yrityksiin ja suomen kieleen

• Viikon päätteeksi yksi joukkue kruunattiin voittajaksi 

• Kauppakamarin päätoimenpide Talent Hubiin liittyen vuonna 2021 oli 
Kansainvälinen osaaja -päivä
• Kansainväliseen osaaja –päivään ilmoittautui 21 yritystä ja reilut 30 

kansainvälistä osaajaa. Koronarajoitusten vuoksi useat vierailut peruuntuivat -> 
lopulta toteutettua saatiin 7 vierailupäivää alueen yrityksiin.



Tiekarttatyö vientiyritysten määrän tuplaamiseksi -
hanke

• Hankeaika 1.1.-30.11.2021. 

• Hankkeessa suunniteltiin ja pilotoitiin 
Export2X -vientiohjelma sekä 
julkaistiin Pohjois-Savon vientipolku -
julkaisu.

• Yhteistyössä Team Finlandin ja 
aluetoimijoiden kanssa 
rakennettuun Pohjois-Savon 
vientipolku –julkaisuun koottiin 
orgaanisesti kehitettyvä malli 
yritysten vientiprosessin 
kehittämiseksi. 

• Julkaisu löytyy kauppakamarin sivuilta: 
https://kuopiochamber.fi/kansainvalisyys/pohjo
is-savon-vientipolku/
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Liikkeellepaneva voima

Kuopion alueen kauppakamari on liikkeellepaneva voima alueemme kasvulle 

ja elinvoimaisuudelle. Kauppakamarin yli 920 jäsentä Kuopion, Varkauden ja 
Ylä-Savon alueilta edustavat kattavasti Pohjois-Savon elinkeinoelämää.

Suurkiitokset 

jäsenille ja yhteistyökumppaneille

kuluneesta vuodesta!


