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Uskalla olla luovempi.
Uskalla etsiä rohkeita ja  

merkityksellisiä ideoita tähdäten  
tavanomaisuuden yläpuolelle.

Lapin puhdas arktinen luonto sekä luonnonvarat ovat 
kestävän bisnesympäristön selkäranka.

Ainutlaatuiset olosuhteet ja yhteys luontoon ovat  
Lapissa kautta aikojen synnyttäneet oivalluksia ja innovaatioita. 
Luova yrityskulttuuri mahdollistaa rohkeille sijoittajille ja  
yrityksille kasvua tuottavaa liiketoimintaa. 

Pohjoinen, yhteistyöhön ja yhteisön voimaan  
nojaava toimintakulttuuri, perustuu verkostoihin, joissa 
tiukat hierarkiat eivät määritä kaikkea tekemistä. 

Lappi on vakaa ja käytännöllinen, mikä avaa mahdolli-
suudet tehdä pitkäjänteistä liiketoimintaa.
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Viisi syytä sijoittua lappiin

Luontosuhteesta  
kestävää liiketoimintaa

Lapissa on kyky ymmärtää luontoa ja hyödyntää sitä vastuullisella 
tavalla. Kestävyys ja luonnon kanssa toimiminen ovat Lapissa 
liiketoiminnan arkipäivää.

Lapissa on mittavat uusiutuvat metsävarat, mineraaliesiinty-
miä kallioperässä ja pohjoisen luonnontuotteet. Puhdas luonto 
luonnonilmiöineen on matkailualalla merkittävä vetovoimatekijä.
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Ainutlaatuisista  
olosuhteista innovaatioita

Lapin poikkeukselliset olosuhteet inspiroivat innovaatioihin.  
Pohjoinen sijainti avaa monilla toimialoilla uusia mahdollisuuksia.

Talvi on pitkä ja luminen, ja kesällä voi kokea yöttömät yöt.
Vilkkaat raja-alueet kolmen naapurivaltion kanssa ja rajat 

ylittävä yhteistyö luovat seudulle paljon potentiaalia.
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Rohkeus johtaa  
tuottoihin

Pohjoisen yrityskulttuuriin kuuluu rohkeus, joka näkyy investoin-
neissa ja reagoinnissa muuttuvaan maailmaan. Lapissa yritysten 
määrä kasvaa noin viidelläsadalla vuosittain, ja maakunnassa luo-
daan huipputuotteita.

Kansainvälinen kiinnostus pohjoista kohtaan on vahvassa nousus-
sa. Lappi nähdään trendikkäänä ja kiinnostavana kohteena.
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Tehokkaasti  
yhteistyössä

Lapissa tehdään töitä yhteisen tekemisen meiningillä ja matalalla 
hierarkialla. Lapin kuntien kehitysyhtiöt ovat alueidensa asiantun-
tijoita, jotka auttavat yrityksiä haasteissa.

Keskeisillä toimialoilla on alueellisia klustereita, joissa  
luodaan uutta ja tehdään tuloksellista markkinointia yhdessä.
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Käytännöllisyys  
tukee yritystoimintaa

Lappi on vakaa ja toimiva paikka bisnekselle. Lentokentät, satamat, 
rautatieverkosto ja valtatiet kytkevät Lapin eteläiseen Suomeen ja 
ulkomaihin. Kattava verkkoyhteys pitää Lapin lähellä muuta maail-
maa myös etäyhteyksin.

Korkeakoulut ja ammattiopistot kouluttavat vahvoja ammatti-
laisia ja kehittävät huippuosaamista.
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Tiesitkö, että Pellossa valmistetut alumiinikennot seilaavat luksusristei- 
lijöissä, Sodankylässä kerätään avaruusdataa, tai että Rovaniemellä  
on kehitetty yksi maailman ensimmäisistä sähkömoottorikelkoista?  
Lue lisää Lapin kunnista ja niiden bisnespotentiaalista verkossa
www.lapland.fi/fi/business/kunnat/
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5 lentokenttää ja 
2 satamaa

Kiinteä laajakaista ja 
5G laajenevat

Vihreää energiaa  
kohtuullisilla kustannuksilla

Isoja investointihankkeita 
käynnissä

Maailman puhtainta ilmaa

Erinomainen elämänlaatu

Suurimmat  
bisnessektorit:  

metalliteollisuus, 
metsäteollisuus, 

matkailu,  
kaivostoiminta

Liikevaihto yht.

13 mrd. €

10 000 
korkeakoulu- 

opiskelijaa

Yritysten 
toimipaikkoja 

12 800
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Lapilla on vahva kansainvälinen brändi. Pohjoinen tun-
netaan kestävänä ja vastuullisena matkailukohteena, 
jossa lumoava ja hiljainen luonto ympäröi matkailijan. 
Vierailijat haluavat nähdä revontulet, lumiset maise-
mat, yöttömät yöt ja porotokat. 

Suurimmat matkailukeskukset ovat Rovaniemi, Levi, 
Ylläs, Inari-Saariselkä, Pyhä-Luosto ja Salla. Vahvin 
matkailun kasvu tulee kansainvälisiltä markkinoilta. 

Lapissa rekisteröitiin yli kolme miljoonaa yöpymis-
tä vuosittain, joista yli puolet oli kansainvälisiä, kunnes 
koronakriisi iski kansainväliseen matkailuun globaalisti 
2020. Lapin vahvuudet, kuten puhtaus, turvallisuus ja 
tila, ovat entistä suurempia valtteja matkailumarkki-
noilla pandemian jälkeen.

Kansainvälisen matkailun yöpymisistä 80 prosenttia 
toteutuu talvella. Uusin Keski-Euroopan markkinatut-
kimus kuitenkin osoittaa, että Lapin lumettomassa ajas-
sa on aivan talven veroinen bisnespotentiaali.

Lapin panostukset ympärivuotisuuden kehittämiseen, 
kestävyyteen ja kannattavuuteen tarjoavat mahdolli-
suuksia uusille rohkeille yrittäjille ja investoijille. Suurin-
ta kasvupotentiaali on laadukkaassa majoituksessa sekä 
ohjelmapalvelusektorilla.

matkailutoimiala 

2,3 milj.
rekisteröitynyttä  

yöpymistä 2021  
(2,1 milj. vuonna 2020)

Kesäajassa talven 
veroinen  

bisnespotentiaali

KESTÄVÄ MATKAILU NOSTEESSA

Pitkällä tähtäimellä, koronan jälkeen, Lapilla on  
erittäin hyvät mahdollisuudet profiloitua yhdeksi  

vetovoimaisimmista investointikohteista matkailu- 
sektorilla Suomessa, ottaen huomioon sen luontaiset  
vahvuudet: puhdas luonto, turvallisuus ja eksotiikka.

Kimmo Virtanen, Pohjois-Euroopan johtaja, Christie & Co

Lapin matkailun liiketoiminta- ja investointimah-
dollisuudet Business Lapland -verkkopalvelusta 

www.lapland.fi/fi/business/matkailu/

Kansainvälisten yöpymisten 
määrä kaksinkertaistunut  

2010–2019
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Biotalous käyttää uusiutuvia luonnonvaroja tuot-
teiden, ravinnon, energian ja palvelujen tuotta-
miseen ja kasvu perustuu kestävyyteen ja kierto-
talouden periaatteisiin. Lapin runsaat uusiutuvat 
luonnonvarat ovat merkittävä resurssi biotalou-
den liiketoiminnalle, ja alueelta löytyy huippu-
osaamista luonnonvarojen jalostamisessa. 

Metsäsektorin tuotoksesta kaksi kolmasosaa 
tulee paperiteollisuudesta. Kemiin rakennet-
tavan biotuotetehtaan investointi on Suomen 
suurin. Bioteollisuuden ympärille on Lappiin 
syntymässä merkittävä klusteri, joka tarjoaa 
runsaasti alihankintamahdollisuuksia.

Luonnontuotealalla on valtavasti vielä hyö-
dyntämätöntä liiketoimintapotentiaalia. Puh-
taille luonnontuotteille on globaalia kysyntää ja 
Lapilla on huippuraaka-aineet valmiina.

Pohjoisessa kasvanut havupuu sisältää muun muassa erilaisia  
uuteaineita suhteessa enemmän kuin etelässä kasvanut.  

Puun sokerit kelpaavat hienosti raaka-aineeksi niin etanoliksi,  
biokaasuksi, proteiineiksi kuin biomuoveiksikin.

Olli Dahl, professori, Aalto yliopisto

Biotaloustoimiala

LUONNONVAROISTA  
POTENTIAALIA  

BIOTALOUDELLE

Luonnontuoteala 
kasvussa

Bioteollisuuteen 
tulossa  

jätti-investointeja

Lue lisää biotalousalasta Lapissa 

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

Biotalouden  
tuotos Lapissa

2,4 mrd. €

josta 
metsäsektori 

1,7 mrd. €
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Kylmistä olosuhteista nouseva osaaminen ja mer-
kittävät luonnonvarat ovat Lapin teollisuuden kas-
vupohja. Kestävyys on tärkeä arvo ja teollisessa 
kiertotaloudessa on kasvavaa osaamista.

Teollisuus on iso osa Lapin liiketoimintaa ja 
joka neljäs lappilainen työpaikka onkin teollisuu-
dessa tai siihen kiinteästi liittyvillä aloilla. Metsä- 
ja metalliteollisuus ovat maakunnan suurimpia 
teollisuuden aloja. Metallin jalostuksen liikevaihto 
oli 4,1 miljardia euroa ja paperi- ja kartonkituot-
teiden valmistuksen liikevaihto 0,9 miljardia 
euroa vuonna 2020. Kemi-Tornio on merkittävä 
teollinen keskittymä, mutta myös Lapin muissa 
kunnissa on erikoistunutta ja kasvavaa 
teollisuuden toimintaa.

Lappilainen sitoutunut työvoima ja mittavat 
raaka-aineet mahdollistavat kasvun. Valtatiet, len-
tokentät, raideyhteydet sekä satamat varmistavat, 
että tuotteet pääsevät sujuvasti myös vientimark-
kinoille.  

Lappilaisena yrityksenä puhdas  
luonto on meille osa jokapäiväistä 
elämää ja osaamme arvostaa sitä. 

Tuotteemme on ympäristöystä- 
vällinen ja kaikki tehtaalta tuleva  

jäte kierrätetään tarkasti. 

Antti Lassila, markkinointipäällikkö Potma Oy

Teollisuusala

TEOLLISUUS MENESTYY  
AINUTLAATUISISSA OLOSUHTEISSA

Teollisten toimialojen  
liikevaihto yli

6 mrd. € 2 satamaa ja hyvät 
raideyhteydet

Kasvavaa osaamista 
kiertotaloudessa

Lue teollisten alojen menestyksestä ja 
mahdollisuuksista Lapissa 

www.lapland.fi/fi/business/ 
teollisuus/
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Lappi on Suomen kaivostoiminnan keskittymä. Keski-Lapin 
malmirikkaalta vihreäkivivyöhykkeeltä on löytynyt muun 
muassa kuparia, kobolttia, fosforia, nikkeliä, platinaa, kul-
taa ja kromiittia. Lapin osuus Suomen metallimalmien lou-
hinnan ja kaivospalveluiden liikevaihdosta on lähes puolet, 
ja koko kaivostoimialallakin neljäsosa. 

Lapissa sijaitsee kolme kaivosta: Outokummun kromi-
kaivos Keminmaalla, Agnico Eaglen kultakaivos Kittilässä 
ja Boliden Kevitsan monimalmikaivos Sodankylässä. Näi-
den lisäksi Torniossa on teollisuusmineraalikaivos ja Pelko-
senniemellä matkailukäytössä oleva ametistikaivos.

Kaivosteollisuudessa on meneillään ja suunnitteilla isoja 
investointeja. Vakaassa pohjoisessa kaivostoimintaa kehite-
tään kestävästi ja pyritään varmistamaan luonnon ja mui-
den elinkeinojen huomiointi. 

Alalla on paljon potentiaalia: useita tutkimus- ja malminet-
sintähankkeita on vireillä muun muassa kullan sekä akkumi-
neraalien osalta.

kaivostoimiala

VAKAA YMPÄRISTÖ TUKEE KAIVOSTOIMINTAA

Kaivostoiminnan ja louhinnan 
liikevaihto Lapissa (2019)

690 milj. €

LAPIN OSUUS

31 %

sekä metallimalmien 
louhinnan että  
kaivospalveluiden  
liikevaihdosta

Lapissa kasvava kaivostoiminta ja malminetsintä  
luovat uutta kysyntää arvoketjuissa. Tätä myöten 
Lappiin sijoittuu toimialalle tärkeää uutta yritys- 
toimintaa kehittämään ja tarjoamaan esimerkiksi 
kaivosten tarvitsemia laitteita ja erilaisia palveluja. 

Heino Vasara, Kaivosalan toimialapäällikkö, ELY-keskus 

Malminetsintä 
vilkasta

Lue lisää kaivosalasta Lapissa  

www.lapland.fi/fi/business/kaivos-ja- 
metalli/
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Arktista osaamista ja  
tutkimusta huipputasolla 

Lappi tarjoaa maailman parhaat puitteet ja 
osaamisen arktiseen testaukseen ja tutki-
mukseen. Arktinen ajoneuvo- ja infratestaus 
on yksi Lapin erikoistumisaloista.

Ajoneuvoteollisuuteen liittyvä kylmä- ja 
olosuhdetestaus on kansainvälinen kas-
vuala. Testausfasiliteetteja sijaitsee Inarissa, 
Muoniossa, Rovaniemellä ja Sodankylässä. 
Liikenteen automatisaatio ja sähköistymi-
nen lisäävät testaustarpeita esimerkiksi au-
tonomisia ajoneuvoja testataan arktisissa 
olosuhteissa. Lapin talviajoympäristöä ol-
laan toteuttamassa myös simulaattoriin. 

Lapin pohjoinen saavutettava sijainti ja 
pitkä talvi antavat erinomaiset puitteet ark-
tiselle tutkimustyölle. Pohjoisessa tehdään 
muun muassa ilmakehä-, avaruus- ja lumi-
tutkimusta, joka on globaalisti merkittävää, 
mutta jota voidaan tehdä vain harvassa 
maailman kolkassa. Tutkimuskeskuksia ja 
mittausasemia sijaitsee muun muassa Ro-
vaniemellä, Sodankylässä ja Pallaksella.

Tämän [Sodankylän Tähtelän] aseman merkitys  
on suuri. Maailmassa on vähän yhtä monipuolisia 
asemia, ja vielä nimenomaan tällaisella ilmasto- 

vyöhykkeellä, missä me olemme.

Timo Sukuvaara, Ilmatieteen laitos

Tutkimus & testaus

Geofysiikan observatorio ja 
Ilmatieteen laitoksen tutkimus- 

keskus Sodankylässä

Monialaista tutkimusta  
Arktisessa keskuksessa ja 
yliopistossa Rovaniemellä 

Arktista ajoneuvotestausta 
Muoniossa, Ivalossa, Rova- 
niemellä ja Sodankylässä 

Lue lisää tutkimuksesta ja 
testaustoiminnasta   

www.lapland.fi/fi/business/
tutkimus-kehitys-testaus/

9

https://www.lapland.fi/fi/business/tutkimus-kehitys-testaus/
https://www.lapland.fi/fi/business/tutkimus-kehitys-testaus/


Lapin merkittävät toimialat, kuten matkailu, bio-
talous, teollisuus ja kaivostoiminta, tarvitsevat ym-
pärilleen laajan verkoston erilaisia yrityksiä myös 
muilta toimialoilta. Kumppaneita ja monialaisia 
osaajia tarvitaan tehokkaaseen verkostoon, jotta jo-
kainen voi keskittyä ydinosaamiseensa.

Teollisilla aloilla syntyy kysyntää muun muassa 
logistiikalle, huolto- ja kunnossapitopalveluille ja 
puhtaanapidolle. Kaivossektorin kasvu tuo Lap-
piin lisätarpeita esimerkiksi kaivoslaitteiden kehit-
tämiseen ja huoltoon sekä maansiirtoon.  

Rakennusala on ollut Lapissa kasvussa viimeisten 
vuosien aikana ja uudet isot hankkeet merkitsevät 
kysyntää myös rakennusalan toimijoille sekä erilai-
sille suunnittelupalveluille. Matkailualan alihankin-
tatarpeet puolestaan ulottuvat laajalle aina kulje-
tuspalveluista siivoukseen, hyvinvointipalveluihin ja 
vuokratyövoiman tarjoajiin. 

Alihankintaverkostot

Alihankintaverkostoissa 
mahdollisuuksia

Katso Lapissa myytävänä olevat yritykset

www.lapland.fi/fi/business/ 
myytavat-yritykset-ja- 
investointikohteet
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Kittilä 
Katariina Palola
Elinkeinojohtaja
katariina.palola@kittila.fi
040 095 5472
www.kittila.fi
www.kideve.fi

Ranua
Mikko Pöykkö 
kehittämispäällikkö
mikko.poykko@ranua.fi 
040 662 3700  
www.businessranua.fi 
www.ranua.fi

Pello
Juho Niemelä
toimitusjohtaja Pellon Kehitys Oy 
juho.niemela@pello.fi 
040 674 4318
www.pello.fi

Posio
Niina Heino
elinkeinopäällikkö
niina.heino@posio.fi
040 801 2229
www.posio.fi

Enontekiö 
Sirpa Mannela
toimisto- ja tapahtumasihteeri
sirpa.mannela@enontekio.fi 
040 071 6908
www.enontekio.fi 
www.enontekiolapland.com

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

Sodankylä
Ari Pesonen
kehitysjohtaja
ari.pesonen@sodankyla.fi 
040 769 5950
www.sodankyla.fi 
www.businesslappi.fi

Inari 
Samuli Mikkola
elinkeinojohtaja
samuli.mikkola@inari.fi 
040 635 9101
www.inari.fi 

Utsjoki
Eeva-Maarit Aikio 
kehittämis- ja elinkeinopäällikkö 
eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi  
040 015 1294
www.utsjoki.fi

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

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

Savukoski
Pinja Siivola
vs. elinkeino-maaseutupäällikkö 
pinja.siivola@savukoski.fi
040 179 0955
www.savukoski.fi

Verkostoitumista,  
edunvalvontaa ja koulutuksia

Lapin kauppakamari 
Liisa Ansala 
toimitusjohtaja
liisa.ansala@chamber.fi 
044 577 7514 

Lapin Yrittäjät
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
Risto Koskiniemi 
aluepäällikkö 
risto.koskiniemi@finnvera.fi 
029 460 2006 

Business Lapland auttaa  
löytämään sopivat kontaktit

Business Lapland
Salla-Mari Koistinen 
ohjelmapäällikkö
salla-mari.koistinen@houseoflapland.fi  
040 044 9365
www.lapland.fi/business

TÄRKEÄT KONTAKTIT
Lapissa pääsee heti osaksi verkostoa, jossa tarvittaessa 
etsitään ja löydetään ratkaisut yhdessä. Sijoittuminen 
Lappiin käy sujuvasti, ja yritystoiminnalle löydetään  
sopivat tontit, toimitilat ja yhteistyöverkostot.

Kuntien elinkeinoyksiköt auttavat sijoittumiseen liittyvissä kysymyksissä 

BUSINESS LAPLAND
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House of Laplandilla – Lapin yhteisellä markkinointi- ja viestintätalolla on käytössään 
oma brändi-ilmeensä. Samalla se on myös taustaorganisaatio ohjelmilleen, joilla on 
jokaisella omat brändinsä ja segmenttien mukaan muotoillut viestit ja kanavat. 
Hierarkian avulla erotellaan erilaisille kohderyhmille suunnattuja ja eri tavoin positioi-
tuja Lappi-sisältöjä. Ohjelmien rooleja on avattu tarkemmin seuraavalla aukeamalla. 
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