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8 syytä tehdä bisnestä lapissa
1. Hyvä sijainti
Lapissa koko laajan euroarktisen 
alueen kysyntäpotentiaali on ulottu-
villa.  

2. Toimivat yhteydet ja infra 
Lapin viisi lentokenttää palvelevat yli 
1,3 miljoonaa vuosittaista matkustajaa 
ja kaksi satamaa mahdollistaa teolli-
sen viennin. Toteutuessaan Jäämeren 
ratayhteys nostaisi Lapin logistisesti 
vielä merkittävämpään asemaan. Säh-
könjakelu on luotettavaa ja energian 
hinta kilpailukykyinen. Lapissa data-
yhteydet kehittyvät koko ajan. 

3. Aidosti kansainvälinen
Lapin osuus tavaraviennistä on yli 7% 
ja Lappi on kansainvälisen matkailun 
veturi yhdessä Helsingin kanssa. Kan-
sainvälisesti Lappi näyttäytyy trendik-
käänä ja kiinnostavana kohteena. 

4. Luonnonvarat maailman 
huippuluokkaa
Metsän kasvu ylittää selkeäasti hak-
kuut ja muun poistuman, kallioperäs-
sä on mahdollisuuksia useiden me-
tallien ja mineraalien taloudelliselle 
hyödyntämiselle. 
 

5. Kasvua monella toimialalla 
Lapissa kaikkien toimialojen yhteen-
laskettu liikevaihto on kasvanut usei-
ta vuosia. Tärkeitä toimialoja ovat  
metsäteollisuus, metalliteollisuus, 
kaivosala ja matkailu.

6. Osaajia yritysten tarpeisiin
Lapin yliopistosta valmistutaan muun 
muassa kasvatustieteessä, oikeustie-
teessä, yhteiskuntatieteessä ja muo-
toilussa, Arktinen keskus on monia-
laisen tutkimuksen kansainvälinen 
huippuyksikkö. Lapin ammattikor-
keakoulu ja ammattiopistot tuottavat 
osaajia alueen elinkeinojen tarpeisiin.  

7. Asiantuntevat palvelut ja 
valmiit verkostot
Kuntien kehitysyhtiöt, kauppakamari, 
yrittäjäyhdistykset sekä alueen osaa-
mis- ja liiketoimintaklusterit ovat 
tärkeitä verkostoja ja synergiaetujen 
lisääjiä.  

8. Asuinympäristönä ykköskastia 
Liiketoiminnan lisäksi Lapissa ku-
koistavat myös ihmiset. 

Lapissa bisnestä tehdään 
tavanomaisen yläpuolella. 

Liike-elämässä tapahtuu 
ja kiinnostus pohjoista kohtaan 

on nousussa.

Lue lisää Lapin keskeisistä toimialoista 
ja nappaa tärkeät kontaktit talteen.
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liiketoiminta lapissa

Infograafeja bisneksestä Lapissa
www.lapland.fi/fi/business/faktat-ja-tilastot/

Lapin talouskasvu on viime vuosina ollut positiivisempaa kuin Suomessa 
keskimäärin. Lapin suurimmat elinkeinoalat ovat metsäteollisuus, 
metalliteollisuus, kaivostoiminta sekä matkailu, teollisuuden osuus 

yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta on noin puolet.  

Pitkällä aikavälillä parhaiten ovat kehittyneet kaivostoiminta, 
rakentaminen, matkailupalvelut sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta. 
Lappi on myös vienti-intensiivinen – Lapin vienti on 7% koko Suomen 

viennistä, vaikka väestön osuus on vain 3%

”Lapissa vuonna 2018 kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia. 
Erityisen huomionarvoista on, että kohta kymmenen vuotta Lapin taloudessa 

ollut lähes kaikilla toimialoilla kasvua.”  

- Heino Vasara, toimialapäällikkö, Lapin ELY-keskus  

12 710 
yritystä

Liikevaihto
13,8 miljardia €

68 930
työpaikkaa

vientiliikevaihto 
4,2 miljardia €

tulevaisuuden investoinnit
Lappiin on suunnitteilla seuraavalle 

vuosikymmenelle merkittäviä 
investointeja, joiden kokonaisarvo on 

lähes 14 miljardia euroa. 
Suurimmat investoinnit 
ovat suunnitteilla uusiin 

biotuotetehtaisiin ja kaivoksiin.

”2020-luku tulee olemaan merkittävien investointien aikaa Lapissa.  Teollisuuteen 
suunnitellut valtavat hankkeet vaativat myös liikenneinfran kehittämistä Lapissa ja Lapista 

naapurialueille. Matkailualalle on suunnitteilla investointikohteita, joihin haetaan myös 
kansainvälisiä kumppaneita mukaan.”

- Timo Rautajoki, toimitusjohtaja, Lapin Kauppakamari 
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LAPIN MATKAILUBISNES 
KASVAA VAHVASTI 

Lapin matkailun vetovoima perustuu ainutlaa-
tuiseen arktiseen ja puhtaaseen luontoon ja sen 
ilmiöihin, kuten revontuliin ja keskiyön aurin-
koon.  Lapissa on vuosikymmenten myötä ke-
hittynyttä matkailun osaamista ja hyvät yhteis-
työverkostot alueellisesti ja kansainvälisesti.  

Matkailu kasvaa Lapissa vakaasti ja huomat-
tavasti toimialan keskimääräistä kasvuvauhtia 
nopeammin. Lapilla on vahva kansainvälinen 
brändi ja kasvu tulee kansainvälisiltä markki-
noilta. Suurimmat kasvumarkkinat sijaitsevat 
Keski-Euroopassa ja Aasiassa.  Kansainvälisen 
matkailun kasvua ovat olleet vauhdittamassa 
etenkin talviajalle avautuneet suorat kansain-
väliset reittiyhteydet.  

Suurimmat matkailukeskuksemme ovat 
Rovaniemi, Levi, Inari-Saariselkä, Yl-
läs, Meri-Lappi, Pyhä-Luosto ja Salla. 

Talvimatkailun kehitys on menestystarina, 
ja nyt vahvinta kasvua odotetaan lumetto-
malle ajalle. Matkailussa panostetaan voi-
makkaasti kestävyyteen, lumettoman ajan 
tuotekehitykseen ja aktiviteetteihin, maasto-
pyöräily ja erilaiset hyvinvointituotteet kär-
kenä. Laadukkaassa majoituksessa ja erittäin 
vahvasti kasvavalla matkailupalvelusektoril-
la on paljon potentiaalia.

”Kansainvälinen matkailu Rovaniemellä on kasvanut hurjasti viime vuosien aikana ja kaksi 
kolmasosaa yöpymisistä on jo ulkomaalaisia. Suurimmat lähtömarkkinat meille ovat Kiina, Iso-

Britannia ja Ranska, ja kasvua tulee yllättäviltäkin markkinoilta, kuten Australiasta ja Amerikasta.” 

- Sanna Kärkkäinen, toimitusjohtaja Visit Rovaniemi

”Aurora Estaten konsepti perustuu korkeaan laatuun ja henkilökohtaiseen palveluun. Varakkaita 
ihmisiä on maailmalla aina, ja he haluavat tulla Lappiin kokemaan jotakin ainutlaatuista.”  

- Sirly Schinmann, omistaja, Aurora Estate 

Tule mukaan menestystarinaan!

Matkailun kokonaiskysyntä  
yli 1 miljardi € Kansainvälisyysaste 

52% 3 miljoonaa 
rekisteröitynyttä yöpymistä (2018)  

Lue lisää Lapin matkailun liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksista
www.lapland.fi/fi/business/matkailu/

https://bit.ly/2kRGSZq
Ajantasaiset matkailutilastot Tilastopalvelu Rudolfista

”Vierailtuani kohteessa kahdesti ja testattuani alueen palveluja ja 
aktiviteetteja, olen vakuuttunut ja erittäin innoissani sijoittamisesta 

Aurora Estate Inari -hankkeeseen.” 

- Lloyd Amsdon, sijoittaja, Watchfinder.co.uk perustaja 
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METSISTÄ VAKAATA 
JA KESTÄVÄÄ KASVUA

Lapin metsävarat ovat merkittävä raaka-aine-
resurssi perinteiselle metsäteollisuudelle sekä 
biotaloudelle. Perinteinen metsäteollisuus on 
Lapin toiseksi suurin teollisuuden ala ja suuria 
investointeja on tulossa biotuotetehtaisiin. 

Metsäteollisuus on tällä hetkellä keskittynyt 
vahvasti Meri-Lappiin, mutta esimerkiksi sa-
hateollisuuden ja puurakentamisen alalla toi-
mijoita on eripuolilla Lappia.

Biojalostamo on 
tulevaisuutta

Nykytekniikalla sellutehtaista tulee biotuote-
tehtaita, joissa voidaan valmistaa sellun lisäk-
si paljon muitakin tuotteita. Biotuotetehtaat 
tuottavat uusiutuvaa energiaa yli oman tar-
peen ja ylijäävä energia voidaan hyödyntää 
muussa toiminnassa. 

Lapissa on merkittäviä investointisuun-

nitelmia biotalouteen. Boreal Bioref bio-
jalostamo Kemijärvellä merkitsisi 950 mil-
joonan euron investointia ja Metsä Fibre 
Polar King Kemissä jopa 1,5 miljardin eu-
ron investointia. Näiden lisäksi Kemissä on 
Kaidin biojalostamohankesuunnitelma. 
Mittavat investointisuunnitelmat ovat he-
rättäneet keskustelua puun riittävyydestä ja 
kestävistä hakkuumääristä. 

Biotuotetehdasinvestointi tuo toteutues-
saan mittavia mahdollisuuksia tehtaan sivu-
virtojen hyödyntämisessä. Bioteollisuuden 
ympärille on Lappiin syntymässä merkittävä 
klusteri, joka tarjoaa runsaasti alihankinta-
mahdollisuuksia ja synnyttää uutta liiketoi-
mintaa. 

”Boreal Bioref -tehtaan sivuvirtoina tulee syntymään energiaa, sokereita, tuhkaa 
ja uuteaineita. Hukkalämpö voidaan uudella yritysalueella ottaa käyttöön energiaa 

vaativassa toiminnassa, joka voi olla vaikka kasvien tai kalojen kasvatusta. 
Sivuvirtoina syntyvä sokeri voidaan käyttää esimerkiksi biomuovituotannossa

 ja tuhkasta jalostaa maanparannusaineita.”  

- Jari Polvi, projektipäällikkö Kemijärven kaupunki 
Tule tekemään 
kestävää tulevaisuutta! 

metsäsektorin liikevaihto 
n. 1,5 miljardia euroa 

metsäsektorin työllisyys
3 600 henkilöä (2016)

- Lapin bio- ja kiertotaloudessa 
on kasvupotentiaalia 

Lue lisää Lapin metsäsektorin ja biotalouden mahdollisuuksista

www.lapland.fi/fi/business/biotalous-kiertotalous/

Arvio kestävästä hakkuukertymästä Lapissa 
7,24 miljoonaa kuutiota runkopuuta (LuKe)

Metsät Lapissa kasvat 
merkittäväsi enemmän 
kuin niitä hakataan

EU määrittää
valtakunnantason 

hiilinielutavoitteen
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KESTÄVÄ KAIVOS- JA 
METALLITEOLLISUUS

KASVAA LAPISSA 
570 miljoonaa
kaivostoiminnan ja louhinnan liikevaihto 

Lappi on Suomen kaivos- ja metalliteollisuu-
den keskittymä. Lapin osuus louhinnasta ja 
kaivospalveluista on yli puolet koko alan vo-
lyymista Suomessa. Malmeja ei vain kaiveta, 
vaan myös jalostetaan täällä, ja Lapin osuus 
koko maan metallinjalostuksesta on erittäin 
merkittävä. 

Keski-Lapin poikki kulkee kaivostoimin-
nalle otollinen vihreänkiven vyöhyke. Mit-
tavien mineraaliesiintymiensä lisäksi Lappi 
on turvallinen, toimiva ja vakaa liiketoimin-
taympäristö kestävälle kaivostoiminnalle.

Lapissa sijaitsee kolme toiminnassa olevaa 
metallimalmikaivosta:

• Outokumpu Chrome Keminmaalla  
◆ Euroopan ainoa toimiva kromikaivos  

• Agnico Eagle Finland Kittlässä  
◆ Euroopan suurin kultakaivos 

• Bolidenin Kevitsan kaivos Sodankylässä 
◆ monimalmikaivos, kokonaislouhinta-
määrältään Suomen suurin 

Näiden lisäksi Torniossa on Kalkkimaan 
teollisuusmineraalikaivos ja Pelkosen-
niemellä Lampivaaran ametistikaivos.

Olemassa olevat kaivokset laajentavat ja 
kehittävät toimintaansa ja uusia hankkeita 
valmistellaan. Kaivosalalla on paljon mah-
dollisuuksia, alan investointipotentiaali La-
pissa on yli 4 miljardia euroa. 

Merkittävin uusi kaivoshanke on AA Sa-
katti Miningin kupari- ja nikkelikaivos So-
dankylään. Muita vireillä olevia hankkeita 
ovat Yara fostorikaivos Soklissa Savukos-
kella ja Hannukainen Mining monimal-
mikaivos Kolarissa.  

Lapissa on meneillään useita tutkimus- ja 
malminetsintähankkeita muun muassa kul-
lan sekä akkumineraalien osalta.

Lappi on vakaa ympäristö 
kestävälle kaivostoiminnalle!

4,5 miljardia 
metallien jalostuksen liikevaihto 

50% Lapin osuus suomen louhinnan 
ja kaivospalvelujen liikevaihdosta

37% Lapin osuus metallien jalostuksen 
liikevaihdosta Suomessa

”Sodankylässä on jopa maailman mittakaavassa merkittävää kaivospotentiaalia, 
ja kunnassa on sitouduttu kestävän kaivostoiminnan edistämiseen.  Yksi uusista 
avauksista on valmisteilla oleva kaivannaisalaa palveleva teollisuusalue, jonka 

pinta-ala tulee olemaan noin 45 hehtaaria.”

- Janne Laine, kaivoskoordinaattori, Sodankylän kunta 

”Lapin kaivostoimijat tekevät mittavia investointeja nykyiseen toimintaansa, mikä turvaa 
kaivostoiminnan hyvän kehityksen jatkossa. Mielenkiintoinen asia Lapille on myös 

akkumineraalien kysynnän voimakas kasvu. Maaperässämme on paljon mahdollisuuksia, 
ja Lappi voi tulevaisuudessa olla vielä merkittävämpi akkuteknologian tarvitsemien 

raaka-aineiden tuottaja ja osa alan arvoketjua.”  

- Heino Vasara, toimialapäällikkö, Lapin ELY-keskus
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ARKTISTA 
TESTAUSTA

Arktinen ajoneuvotestaus on yksi Lapin 
perusliiketoiminnoista jo kymmenien 
vuosien ajan. Autonomisen ajamisen ja 
sähköajoneuvojen kehittäminen kasvat-
taa tarpeita testaukseen. Lapin olosuh-
teet, fasiliteetit ja osaaminen ovat ykkös-
luokkaa. 
Aurora Älytie Valtatie 21:llä Muoniossa 
on arktinen testialusta älykkäille liikenne-
järjestelmille ja automaattiselle ajamisel-
le. Instrumentoitu tieosuus mahdollistaa 
testauksen ja tutkimuksen, palveluver-
kosto rakentuu kokoajan. 

Testausfasiliteetteja on etenkin Ivalossa, 
Muoniossa ja Rovaniemellä. Radat, hallit 
ja palvelut muodostavat hyvän kokonai-
suuden ja kiinnostavat kansainvälisesti.

Kemin Satamassa on varauduttu siihen, että mikäli päätös biotuotetehtaasta tulee, 
laajennustyöt satamassa aloitetaan saman tien. Meillä on täällä mukava positiivinen 

draivi päällä, kasvun mahdollisuudet ovat parhaat, mitä olen itse kokenut.  

- Hannu Tikkala, vt. toimitusjohtaja Kemin Satama 

”Lapissa on huippuluokan ympäristö arktiselle testaukselle, ja sekä tie- että lentoyhteydet ovat 
hyvät. Näemme mahdollisuuden testata sähköajoneuvoja talviolosuhteissa. 5G-infrastruktuuri 

taas loisi mahdollisuuksia testata tietoliikennettä autoihin ja autoista talviolosuhteissa.”

 Alex Burns, toimitusjohtaja, Millbrook Proving Ground Ltd 

Lapin sijainti on globaalisti mielenkiintoinen 
ja liikennevirrat kasvavat lentokentillä, teillä, 
raiteilla ja satamissa. Viisi lentokenttää ja kak-
si satamaa palvelevat kansainvälistä kauppaa.  

Lapin logistiikkaverkoston tärkeitä sol-
mukohtia ovat maakunnan suurimmat kes-
kukset Rovaniemi, Kemi, Tornio sekä Kemi-
järvi. Kemi-Tornion alueella sijaitsee vahva 
raskaan teollisuuden keskittymä, Rovaniemi 
tunnetaan tavara- ja henkilöliikenteen kes-
kittymänä. Kemijärvellä taas sijaitsee Suo-
men suurin raakapuuterminaali. 

Kasvua logistiikassa 

Kuljetusalan liikevaihdon trendi on viime 
vuosina ollut positiivinen, ja tulevat teolliset 

investoinnit lisäävät logistisia tarpeita tule-
vaisuudessa entisestään. 

Kemin satamalla on merkittävä rooli 
koko Lapin alueen teollisuuden vientisata-
mana sekä raaka-aineiden kuljetusväylänä. 
Tulevat biotuotetehdasinvestoinnit asettavat 
paineita sataman kehittämiseen. 

Datakeskussijainti 

Lapin viileät olosuhteet, vakaa liiketoimin-
taympäristö ja luotettava energiaverkko ovat 
etu Lapille datakeskusten sijoittautumis-
paikkana, ja Lapin potentiaali on huomattu.  
Tulevaisuudessa Suomesta Lapin kautta Aa-
siaan suunniteltu arktinen datakaapeli vah-
vistaa potentiaalia entisestään. 

5 lentokenttää, 
1,33 miljoonaa 
matkustajaa vuosittain 

14 rajanylityspaikkaa,

rajaliikenne 7,8 miljoonaa 
ajoneuvoa vuosittain

yli miljoona
junamatkustajaa
vuosittain

LOGISTIIKKAA JA MAAILMAN LUOKAN 
DATAKESKUSSIJAINTI LAPISSA 

Lue lisää Lapin logistiikasta 
ja arktisesta testauksesta

www.lapland.fi/fi/business/logistiikka-testaus/

testausfasiliteettipaikkoja:
ivalo, muonio ja rovaniemi
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TÄRKEÄT KONTAKTIT

Tarvitsetko lisätietoja Lapista 
ja sen tarjoamista bisnesmahdollisuuksista? 

Tarvitsetko apua ja neuvontaa sijoittumisasioissa? 
Kunnat ja kehitysyhtiöt ovat oman alueensa vahvoja tuntijoita 

Enontekiö  
Hannu Autto, kehitysjohtaja  
hannu.autto@enontekio.fi
0400 132 798, www.enontekio.fi 

Muonio  
Kaisa Kylä-Kaila, 
elinkeinokoordinaattori  
kaisa.kyla-kaila@muonio.fi
040 489 5153, www.muonio.fi

Kittilä
Katariina Palola, elinkeinojohtaja 
Kideve Elinkeinopalvelut  
katariina.palola@kittila.fi
0400 955 472
www.kittila.fi, www. levi.fi 

Kolari  

Nina-Maria Möykkynen, 
kehitysjohtaja  
nina-maria.moykkynen@kolari.fi
040 489 5007
www.kolari.fi, www.yllas.fi 

Pello

Kai Korhonen, toimitusjohtaja  
Pellon Kehitys Oy 
kai.korhonen@pello.fi
040 674 4318, www.pello.fi 

Inari

Samuli Mikkola, elinkeinojohtaja   
Elinkeinot & kehitys Nordica
samuli.mikkola@inari.fi
040 635 9101 
www.inari.fi, www.saariselka.fi 

Utsjoki 

Eeva-Maarit Aikio, 
kehittämis- ja elinkeinopäällikkö  
eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi
0400 151 294, www.utsjoki.fi 

Sodankylä

Jukka Lokka, kehittämisjohtaja  
Business Lappi
jukka.lokka@businesslappi.fi
040 146 0448 
www.sodankyla.fi
www.businesslappi.fi  
 
Kemijärvi 
Jari Paloniemi, toimitusjohtaja 
Kemijärven Kehitys Oy 
jari.paloniemi@kemijarvi.fi
040 592 7294, www.kemijarvi.fi

Pelkosenniemi 

Mika Tenhunen, 
elinkeinokoordinaattori  
mika.tenhunen@pelkosenniemi.fi 
040 195 0488
www.pelkosenniemi.fi, www.pyha.fi 

Savukoski 

Esko Rautiainen, 
vs. kunnanjohtaja  
esko.rautiainen@savukoski.fi
040 176 3500, www.savukoski.fi 

Salla 

Erkki Parkkinen, kunnanjohtaja  
erkki.parkkinen@salla.fi
0400 393 987, www.salla.fi

Posio 

Veli-Matti Ruotsalainen, 
elinkeinokoordinaattori  
veli-matti.ruotsalainen@posio.fi
040 8012 205, www.posio.fi 

Rovaniemi

Juha Seppälä, toimitusjohtaja  
Business Rovaniemi   
juha.seppala@businessrovaniemi.fi
0400 377 595 
ww.rovaniemi.fi
www. businessrovaniemi.fi 

Ranua 

Katja Lindholm, yhteyspäällikkö  
katja.lindholm@ranua.fi
040 664 3113, www.ranua.fi 

www.lapland.fi/business

House of Lapland 
Hanna Baas, Business Lapland -ohjelmapäällikkö  
hanna.baas@houseoflapland.fi
040 485 9877

Tarvitsetko 
neuvontaa, 
rahoitusta ja hyviä 
verkostoja?  

Lapin kauppakamari 
Edunvalvonta, koulutus, 
verkostot

Timo Rautajoki, 
toimitusjohtaja 
timo.rautajoki@chamber.fi
040 551 1289 

Lapin Yrittäjät 
Neuvonta, koulutus, 
edunvalvonta, verkostot

Pirkka Salo, 
toimitusjohtaja 
pirkka.salo@yrittajat.fi
0400 392 139

Lapin ELY-keskus 
Neuvonta, rahoitus, 
kehittämispalvelut  

Eija Virtasalo, 
rahoitusyksikön päällikkö 
eija.virtasalo@ely.keskus.fi
029 037 150 

Finnvera 
Rahoitus, lainat, takaukset 

Kari Tuominen, 
aluepäällikkö  
kari.tuominen@finnvera.fi
029 460 2001  

IVALO

SODANKYLÄ

ENONTEKIÖ

KOLARI

POSIORANUA

Savu -
koski

salla

UTSJOKI

KITTILÄ

MUONIO
levi

kilpis-
järvi

TORNIO
KEMI

YLITORNIO
Rovaniemi

KEMIJÄRVIPELLO

ylläs

inari-saariselkä

pyhä-luosto

Business Lapland on ikkuna Lapin 
liiketoimintamahdollisuuksiin ja huippuosaamiseen 




