
Vuosikertomus 2018



2

1. Lapin kauppakamari lyhyesti

2. Puheenjohtajan katsaus

3. Toimitusjohtajan katsaus

4. Avainlukuja ja kohokohtia

5. Edunvalvonnasta

6. Tapahtumat ja tilaisuudet

7. Ulkomaankaupan asiakirjat

8. Viestintä, julkaisut ja selvitykset

9. Luottamushenkilöt

10. Tuloslaskelma ja tase

11. Tilintarkastuskertomus

12. Yhteystiedot

Lapin kauppakamarin vuosikertomus 2018

Julkaisija: Lapin kauppakamari | www.lapland.chamber.fi

Kuvat:  Jouni Teittinen, Elsi Malkki / Arctic Business Forum

Taitto:  Design Centre | www.designcentre.fi

SISÄLTÖ



3

1. LAPIN KAUPPAKAMARI  
 LYHYESTI

Edustaa koko Lapin elinkeinoelämää missionaan pohjoisen 
menestys.

Edistää yritystoimintaa, yrittäjyyttä, talouden vapautta, tasapuo-
lista kilpailua ja kansainvälistä kauppaa. 

Jäsenistöön kuuluu kaikenkokoisia yrityksiä kaikilta toimialoil-
ta ympäri Lapin maakuntaa, kuntia ja muita elinkeinoelämän 
sidosryhmiä.

Visiona on olla voimakas pohjoisen elinkeinoelämän edunvalvo-
ja, aktiivinen verkostojen rakentaja ja asiantunteva tiedon tuot-
taja ja välittäjä.

Kauppakamarin toiminnassa korostuu arktinen osaaminen ja 
yhteistyö sekä pohjoisen erityisolosuhteiden huomioiminen ja 
kestävä kehitys.
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2. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Vuonna 2009 alkanut maailmanlaajuinen pörssikurssien nousu täytti 
maaliskuussa kymmenen vuotta. Monet merkit kertovat suhdanteen 
kypsymisestä: yrityksien tulokset eivät enää kasva voimakkaasti ja 
raaka-aine- sekä työvoimakustannukset ovat lähteneet nousuun. Myös 
kotitalouksien velkaantuminen on lisääntynyt. Finanssikriisin jälkeen 
talouden kasvu on jatkunut jo niin pitkään, että on aiheellista kysyä: 
voiko kasvu vielä jatkua? Tämä kysymys on saanut sijoittajat varpail-
leen ja yritykset harkitsemaan investointejaan vielä tavanomaistakin 
tarkemmin.

Pohjoisessa Suomessa suhdanne on jatkunut vahvana jo pitkään. Mat-
kailu on saanut tukea hyvästä taloustilanteesta, Aasian maiden keski-
luokan kasvusta sekä ilmasto- ja ympäristöasioiden noususta korkealle 
matkailijoiden arvostuslistalla. Kaivannaisteollisuus puolestaan hyötyy 
paitsi rikkaista esiintymistä myös suomalaisesta hyvästä ja turvallises-
ta investointiympäristöstä. Biotalouteen kohdistuvia investointisuunni-
telmia on julkaistu useita, vaikka niiden toteutumista on vielä vaikea 
arvioida. Alueella on tarjontaa raaka-aineesta ja metsäteollisuus inves-
toi uusiin hankkeisiin, joten joku projekteista varmasti myös toteutuu.

Tätä kirjoittaessa maalla ei ole hallitusta ja vanha eduskuntakin on jo 
lähtenyt vaalivapaalle. Maan uudella johdolla tulee olemaan monta 
haastetta. Toivottavasti edustajamme pystyvät loputtoman sote- po-
litikoinnin lisäksi keskittymään elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn ke-
hittämiseen. Suhdanteen hyvässä vaiheessa unohtuu helposti, että 
kasvusta on huolehdittava jatkuvasti eikä hengähdystaukoja voi pitää. 
Työelämän sääntöjen uudistaminen, turhien rajoituksien ja byrokratian 
poistaminen, verotuksen muokkaaminen kannustavaksi ja tulevaisuu-
den resursseista huolehtiminen ovat nyt yhtä tärkeitä asioita kuin ne 

olivat viisi vuotta sitten. Euroopalla tai Suomella ei vielä ole varaa ajau-
tua uuteen taantumaan.

Lapin Kauppakamarin väki on tehnyt uudella tiimillä tuloksellista työ-
tä viimeisen vuoden ajan. Myös jäsenkunta on aktiivisesti osallistunut 
kauppakamarin valiokuntatyöhön, koulutuksiin ja tapaamisiin. Asioita 
on hoidettu suunnitelmallisesti ja olemme saaneet mukavasti näky-
vyyttä ja hyvää palautetta. Kiitos teille kaikille menestyksekkäästä vuo-
desta 2018!

Juha Mäkimattila
puheenjohtaja



5

3. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Lapin talouden kasvu jatkui edelleen vuoden 2018 aikana. Äsken julkis-
tetun Lapin Suhdannekatsaus 2018 mukaan yritysten yhteenlaskettu 
liikevaihto nousi 3,4 % edellisestä vuodesta ja työpaikkojen määräkin 
0,6 %. Toimialoista vahvinta kasvu oli rakentamisessa, matkailussa, 
kuljetuksissa ja varastoinnissa sekä liike-elämän palveluissa. Kasvun 
suurimmaksi esteeksi kaikissa suhdannekyselyissä nousi edelleen työ-
voiman saatavuus ja toiseksi suurimmaksi edelleenkin saavutettavuus. 
Tasaisen voimakkaasti kasvanut matkailu nosti myös Lapin lentoliiken-
teen matkustajamääriä ennätyslukuihin varsinkin Rovaniemellä, Ivalos-
sa ja Kittilässä.

Lapin voimakas kasvu on tilastojen mukaan käynnistynyt jo vuoden 
2015 aikana. Vuoden 2016 seutukunnittaisessa BKT-vertailussa trendi 
oli jo valtakunnallisestikin selvästi näkyvissä. Kolme Lapin seutukun-
taa, Tunturi-Lappi, Pohjois-Lappi ja Kemi-Tornio olivat kymmenen eni-
ten kasvaneen seutukunnan joukossa. Tunturi-Lappi oli jopa kolmas 
Maarianhaminan ja Helsingin jälkeen. Tunturi-Lapin ja Pohjois-Lapin 
menestyksen taustalla olivat kaivosteollisuuden ja matkailun vahvat 
kasvuluvut ja Kemi-Tornion alueella vientiteollisuuden hyvä vire ja niin 
ikään kasvava matkailu.

Maakunnan työllisyyskin on muutamassa vuodessa parantunut rei-
lusti. Koko Lapin työttömyysprosentti lähestyy jo kymmentä ja maalis-
kuun lopussa 2019 Muoniossa, Sodankylässä ja Pelkosenniemellä työt-
tömiä oli reippaasti alle 10 % väestöstä, Muoniossa vain 5 %. Hyvästä 
kehityksestä huolimatta työllisyyden osalta Lapissa on kaksi ongelmaa. 
Toinen niistä on jatkuva pula koulutetusta työvoimasta. Toinen ja vielä-
kin hankalampi kysymys ovat suuret erot kuntien ja jopa seutukuntien 
välillä. Tornionlaaksossa ja Itä-Lapissa uusien työpaikkojen syntyminen 
on ollut vähäisempää.

Suomen kauppakamarien vuosi 2018 oli uudistusten ja muutosten 
vuosi. Keskuskauppakamarin uusi toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi 
aloitti työnsä maaliskuussa. Hän toi heti alusta alkaen esille tavoit-
teensa uudistaa Suomen kauppakamaritoimintaa mm. kirkastamalla 
toiminta-ajatusta siirtymällä edunvalvonnasta yhteiskunnan kehittä-
miseen. Näiden näkemysten pohjalta vuoden 2018 loppuun mennessä 
uudistettiin kauppakamariryhmän strategia, jonka pohjalta Suomen 
kaikki kauppakamarit Lappi mukaan lukien uudistavat oman strategi-
ansa vuoden 2019 aikana.

Kauppakamarit alkoivat valmistautua hyvissä ajoin loppukeväästä 2018 
tuleviin vaaleihin. Vaikka ensimmäisenä pidettäväksi suunnitellut maa-
kuntavaalit siirtyivät SOTE- ja maakuntauudistuksen ongelmien vuoksi 
aluksi jälleen eteenpäin ja sitten lopulta koko hankkeen dramaattisen 
kaatumisen vuoksi peruuntuivat kokonaan, huhtikuussa 2019 pidetyt 
eduskuntavaalit olivat sitäkin merkityksellisemmät. Samoin toukokuun 
lopun Euroopan parlamenttivaalit ja siihen liittyvä uuden komission ni-
mittäminen ovat Suomelle tärkeät vuoden 2019 loppupuolella olevan 
Suomen EU-puheenjohtajuuden vuoksi.

Lapin kauppakamarin eduskuntavaaleihin valmistautuminen suoritet-
tiin perusteellisemmin kuin aikaisemmin. Yhdessä Lapin liiton kanssa 
Eurofacts-yhtiöltä tilattiin raportti poliittisten päättäjien ja valtionhal-
linnon korkeimpien virkamiesten sekä eräiden järjestöjohtajien näke-
myksistä Lapin kehittämisestä ja yleensäkin tulevaisuudesta sekä La-
pin edunvalvonnasta. Raportin pohjalta tehtiin muutoksia aiempaan 
korostamalla ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeyttä osana Lapin 
elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Sen kautta Lapin yrityksillä on 
edelleen mahdollisuus kasvaa vastuullisesti uudistamalla toimintojaan 
käyttämällä uusinta käytettävissä olevaa teknologiaa sekä pienentä-
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mällä omaa sekä asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Lisäksi niin kuluttajille 
kuin maakuntaan tuleville matkailijoille tulee tarjota mahdollisuus osal-
listua ilmastonmuutoksen torjuntaan konkreettisesti mm. kiertotalou-
den, kestävän metsätalouden ja vastuullisen matkailun sekä digitali-
saation kautta. 

Eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteiden otsikkona oli ”Vastuulli-
sesti kasvava Lappi” ja kasvun osa-alueina luonnonvarojen vastuullinen 
käyttö, saavutettavuus ja logistiikka sekä työvoima ja osaaminen. Edus-
kuntavaalien alla kauppakamarin edustajat tapasivat yli 20 suurimpien 
puolueiden johtohenkilöitä sekä eri järjestöjen mm. ammattiyhdisty-
liikkeen korkeinta johtoa. Käydyissä keskusteluissa näkemykset Lapin 
kehittämisestä ja kasvumahdollisuuksista osoittautuivat mielenkiintoi-
seksi aiheeksi. Varsinaisten hallitusohjelmaneuvottelujen käynnistyes-
sä julkistetaan myös Lapin kauppakamarin näkemykset hallitustunnus-
telijan esittämiin kysymyksiin.

Kuluneen kevään eduskuntavaalien kimurantista lopputuloksista ja 
hallituksen muodostamiseen sekä hallitusohjelmaan liittyvistä epävar-
muustekijöistä huolimatta vuosi 2019 näyttää edelleen jatkuvan Lapin 
elinkeinoelämän näkökulmasta positiivisesti. Kauppakamarin hallituk-
sen alkuvuoden kokouksissa käydyissä eri toimialojen lähitulevaisuu-
den suhdannenäkymissä ei ole vielä näkynyt ennustettua laskusuhdan-
teen alkua. Metsä Groupin huhtikuun lopussa julkistama Kemin uuden 
biotuotetehtaan suunnittelun käynnistyminen oli odotettu ja myös yl-
lättävä uutinen. Alun perin puolet suunniteltuakin suurempi yhteensä 
1,5 miljardin euron investointi takaa positiivisen vireen vuosikausiksi 
Kemin ja seutukunnan lisäksi myös koko Lapissa. Sen toteutuminen on 
Lapin kannalta kaikkien aikojen selkein ja konkreettisin asia tulevissa 

hallitusneuvotteluissa. Hankkeen kautta voidaan parantaa myös Lapin 
liikenneinfrastruktuuria ja Lappiin sijoittuva hanke on merkittävä osa 

tulevan hallituskauden tavoitteena ole-
vaa kestävää vientivetoista kasvua ja siksi 
se saa hallituspuolueiden vankan tuen. 
Nimittäin laskukauteen valmistautuvassa 
Suomessa sille ei ole vaihtoehtoa.

Timo Rautajoki
toimitusjohtaja
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4. AVAINLUKUJA JA
 KOHOKOHTIA 2018

JÄSENISTÖRAKENNE 
VUODEN 2018

LOPUSSA

Yritykset   463
Järjestöt   19
Oppilaitokset   5
Kunnat   9
Ammatinharjoittajat  7
YHTEENSÄ   504

JÄSENISTÖRAKENNE  
VUODEN 2018 LOPUSSA

0–4:    168
5–9:    110 
10–19:   99 
20–49:   66 
50– :    24
>100:    37 
YHTEENSÄ  504

JÄSENJAKAUMA TYÖNTEKIJÄ-
MÄÄRÄN MUKAAN (%)

• Lapin kauppakamarissa jäseniä 504.
• Jäsenistön liikevaihto edustaa n.  60 % maakunnan yritysten liikevaihdosta. 
• Kauppakamarissa vaikutti 102 luottamushenkilöä.
• Arctic Business Forum toteutettiin Kemissä 11.-12.4. ABF:n teemana oli “Investments, Competitiveness & Startups in the Arctic”
• Tapahtuman yhteydessä julkaistiin Arctic Business Forum Yearbook, jossa julkistettiin Euroopan pohjoisten alueiden päivitetty 

investointipotentiaali, 162 miljardia euroa.
• Lapin liikennepäivä toteutettiin 8.11.2018. 
• Koulutustilaisuuksia järjestettiin 31 kpl ja niihin osallistui yhteensä 583 henkeä, koulutusten yleisarvosana oli 4,3 asteikolla 1-5.

JÄSENJAKAUMA 
TYÖNTEKIJÄ- 

MÄÄRÄN 
MUKAAN (%)
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5. EDUNVALVONNASTA
Lapin kauppakamari edisti aktiivisesti seuraavia koko kauppaka-
mariryhmän yhteisiä tavoitteita, joita olivat:  
• Kansainvälisesti kilpailukykyinen verotus  
• Selkeä säädösympäristö  
• Julkisen sektorin reformi  
• Sujuva liikenne  
• Osaavan työvoiman saatavuus  
• Vastuullinen yritystoiminta  

Kauppakamarin edunvalvontatavoitteita vietiin eteenpäin otta-
malla kantaa, antamalla lausuntoja, osallistumalla paikallisten, 
maakunnallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten työryhmi-
en toimintaan sekä järjestämällä yksin tai yhdessä kauppakama-
rin sidosryhmien kanssa yritysten edunvalvontaan liittyviä tilai-
suuksia. Kauppakamarin vaikuttamisen painopisteitä olivat:
• Lapin edunvalvonnan tehostaminen ja elinkeinopolitiikka  
• Liikenneyhteydet ja saavutettavuus  
• Lupaprosessien yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen  
• Energiapolitiikka  
• Koulutus ja työvoima osana kilpailukykyä  
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Tulevaan vaalivuoteen valmistautuminen käynnistettiin toteut-
tamalla selvitys siitä, miten Lappi nähdään pääkaupunkiseudun 
päättäjien silmin. Lapin rooli talouden ja yritystoiminnan kan-
nalta nähtiin pääsääntöisesti muuttuneen. Harvaan asutusta ja 
syrjäisestä alueesta on tullut kasvualue erityisesti matkailun ja 
kaivosteollisuuden ansiosta. Lapin rooli taloudessa nähtiin myös 
laajalti kasvavaksi. Erityisesti matkailun osalta Lappia pidetään 
edelläkävijänä. Matkailun ohella merkittäviksi toimialoiksi mai-
nittiin kaivosala ja biotalous.   Selvityksen tulosten perusteella 
Lapin edunvalvontaa pidettiin kohtuullisen hyvänä, kehitettävää 
oli Lapin yhteisessä viestissä ja koheesiossa sekä eri toimialojen 
tunnettuudessa. Selvityksen pohjalta käynnistettiin Lapin halli-
tusohjelmatavoitteiden laadinta teemalla ”vastuullisesti kasvava 
Lappi”. 

Vuoden aikana otettiin kantaa yhteisillä lausunnoilla Lapin lii-
ton ja Lapin matkailuelinkeinon liiton kanssa mm. keskustelua 
herättäneeseen liikennepalvelulakiin, jossa tavoitteena oli saa-
da poikkeus matkailuelinkeinoille, jotta matkailukuljetuksista ei 
jatkossakaan vaadittaisi taksinkuljettajan ajolupaa. Matkailun 
osalta tehtiin myös kannanotto siitä, että matkailun kehittämi-
nen tulisi nostaa hallitusohjelmaan yhtenä painopistealueena. 
Tavoitteena tulisi olla toimintaympäristön, saavuttavuuden ja 
ympärivuotisuuden vahvistaminen sekä matkailun toimintaym-
päristön sujuvoittaminen. Lentoliikenteen osalta kantaa otettiin 
Lapin saavutettavuuteen ja mm. Enontekiön lentoaseman toi-
minnan turvaamiseen. 
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Lapin kauppakamari julkaisi Lapin tärkeimmät liikennehank-
keet osana Kauppakamarien Suomen liikenneverkon tärkeimpiä 
korjaus- ja kehittämiskohteita. Lapin listauksessa oli mukana 
listauksessa Lapin satamien kehittäminen sekä Ajoksen väylän 
syventäminen, Laurila-Tornio-yhteyden sähköistäminen ja rau-
tatieyhteistyö Ruotsin kanssa, VT 4 kunnostamisen jatkaminen 
välillä Keminmaa-Rovaniemi-Sodankylä, VT 21:n kunnostaminen 
Tornio-Kilpisjärvi-, Palojoensuu-Hetta-Kivilompolo ja Sevetin 
tien välillä sekä Jäämeren radan suunnittelun käynnistäminen. 
Liikenne-ja viestintäministeriön runkoverkkoasetuksesta Lapin 
kauppakamari otti kantaa siihen, että asetuksessa ei oltu huo-
mioitu lainkaan kansainvälisiä kuljetusyhteyksiä. Lausunnon 
mukaan asetukseen tulisi lisätä kokonaisuudessaan VT 21 yh-
teys Norjaan sekä VT 4, yhteys, joka esityksen mukaan päättyy 
Inariin. Lisäksi poikittaisyhteydet olivat puutteelliset. Lopulliseen 
asetukseen VT 21 oli otettu kokonaisuudessaan mukaan. 

Liikenne- ja viestintäministeriö suunnittelee myös rautateiden 
osto- ja velvoiteliikenteen seuraavaa kautta 2020 alkaen, jolloin 
on tarkoitus myös pilotoida yhdessä alueiden kanssa alueellista 
liikennettä. Lapin kauppakamari esitti, että yksi pilottihankkeista 
toteutettaisiin Lapissa, millä tuettaisiin matkailuyritysten jo nyt 
käynnistämiä vastuullisemman ja vähähiilisemmän matkailun 
mahdollisuuksia.

Lapin kauppakamari otti kantaa myös osaavan työvoiman saata-
vuushaasteisiin, pula työvoimasta on noussut jo kasvun esteek-
si. Koulutusjärjestelmät on muutettava joustaviksi ja reagoin-
tikykyisiksi ja maakunnalla tulee olla riittävästi päätösvaltaa ja 
resursseja esim. muuntokoulutusten kehittämiseksi.  

Aluesuunnittelun ja kaavoituksen osalta kauppakamari osallis-
tui Pohjois-Lapin maakuntakaavatyöhön. Lapin kauppakamari 
jatkoi työtä arktisten ja pohjoisten asioiden erityisasiantuntijana 
tuottamalla ja välittämällä tietoa alueen liiketoimintaympäristös-
tä sekä osallistuen asiantuntijana kansalliselle ja kansainvälisille 
foorumeille.  Arctic Business Forum toteutettiin nyt yhdeksättä 
kertaa.  

Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa toteutettiin toimintavuoden 
aikana kaksi yhteistä edunvalvontateemoihin liittyvää tilaisuutta. 
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Toimintavuoden aikana Lapin kauppakamarilla oli edustukset 
seuraavissa toimielimissä /työryhmissä: 

• Keskuskauppakamarin hallitus 
• Valtioneuvoston Arktisten asioiden neuvottelukunta
• Pro Rautatie ry
• Pohjoiskalotin neuvosto
• Interreg V  Pohjoinen seurantakomitea
• Kolarctic ENI CBC ohjelman seurantakomitea
• Euroarktinen kauppakamari
• Network of Northern Chambers of Commerce and Business 

Associations
• Suomen Arktisen seuran hallitus
• Lapin maakunnan yhteistyöryhmä
• Lapin maakunnallinen ennakointiryhmä 
• Lapin ELY-keskuksen neuvottelukunta
• Lapin yliopistosäätiön hallitus
• Foreign Lounge (FOLO) -hankkeen ohjausryhmä
• Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä
• Pohjois-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmä
• Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n seutuvaltuusto ja seutu-

hallitus
• Lapin työvoima- ja yrityspalvelu –neuvottelukunta
• Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa - hankkeen ohjaus-

ryhmä
• Työelämä 2020 – hankkeen alueverkosto
• Lapin ELO – Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryh-

män kokous
• Lapin maahanmuuttoasiain toimikunta
• Team Finland Lapin alueverkosto

• Lapin Digisteps-hanke
• Lapin saavutettavuuden kattohanke
• Seudulliset yrityspalvelut-verkosto
• Uuden talouden valmisteluhanke
• Lapin maakunta- ja soteuudistuksen elinvoima- ja elinkeinot 

valmisteluryhmä
• Lapin ammattikorkeakoulun hallitus 
• Utveckling av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivvägled-

ning- hankkeen ohjausryhmä 
• Jäämerenradan selvityksen ohjausryhmä
• Lapland Arctic Council Host Committee
• Arctic Investment Platform- esiselvityshanke
• Arctic Smartness RDI- Exellence- hanke
• Lapin liikennejärjestelmä- työryhmä
• Katepal-verkosto
• Lappi- arktinen ja kansainvälinen menestyjä-hanke
• Tulevaisuus Lapista- ennakointi uudessa maakunnassa- han-

ke
• Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa-pilotti
• Suomalais-Ruotsalainen rajajokikomissio
• Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunta
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Vuosikokoukset
Sääntömääräisessä kevätkokouksessa Rovaniemellä 21.5.2018 
esiteltiin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus 
vuodelta 2017 sekä vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vas-
tuuvapaus vastuuvelvollisille. Varsinaisen kokouksen jälkeen 
toteutettiin yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa 
Lapin Elinkeinoelämän foorumi, jossa aiheena oli talouden ajan-
kohtaiskatsaus. 

Sääntömääräisessä syyskokouksessa 13.12.2018 Rovaniemellä 
vahvistettiin toimintasuunnitelma, jäsenmaksuperusteet ja ta-
lousarvio vuodelle 2019 sekä valittiin luottamushenkilöt vuodel-
le 2019.   Tilintarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin KHT, JHT Anne 
Räisänen ja HT Perttu Riipi sekä varatilintarkastajiksi  KHT Hanna 
Petrelius ja HT Antero Hyvärinen. Kokouksen jälkeen pidettiin 
Elinkeinoelämän foorumi, jossa aiheena oli työlainsäädäntö ja 
työvoimakysymykset.

6. TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET

Koulutustilaisuudet
Toimintavuoden 2018 aikana Lapin kauppakamari järjesti yh-
teensä 31 maksullista koulutustilaisuutta, joihin osallistui yh-
teensä 583 henkilöä. Koulutusten lisäksi järjestettiin myös tilai-
suuksia yksin tai yhdessä sidosryhmäkumppanien kanssa 11 kpl.  
Kauppakamarikahvit toteutettiin kolme kertaa. 

KOULUTUSTILAISUUKSIEN MÄÄRÄ 2014–2018

KOULUTUSTILAISUUKSIIN OSALLISTUJIEN MÄÄRÄ 2014–2018
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Tammikuu
29.1.  Hallitse isot aineistot Excelillä- webinaari Rovaniemi

Helmikuu
1.2.  Vienti-ilmoittaminen tänään Rovaniemi
26.2.  Raportoi Excelillä ja Powerpivotilla- webinaari Rovaniemi
27.-28.2.  HHJ Puheenjohtajakurssi Rovaniemi
 

Maaliskuu
12.3. Raportoija analysoi Microsoft Power BI-työkalulla-perusteet
13.3.-24.4. HHJ-kurssi Kemi-Tornio

Huhtikuu
9.4.  Raportoija analysoi Microsoft Power 
 BI-työkalulla- jatkowebinaari
11.-12.4. Arctic Business Forum Kemi

Toukokuu
14.5. Word-asiakirjojen teko haltuun-webinaari  verkkokoulutus
15.5. Palkanlaskijan ajankohtaispäivät  Kemi
16.5. Palkanlaskijan ajankohtaispäivät Rovaniemi

Kesäkuu
7.6. Esimiehen selviytymiskurssi Rovaniemi

Elokuu
13.8. Excel-perusteet  verkkokoulutus

Syyskuu
10.9.  Hallitse isot aineistot Excelillä-webinaari  verkkokoulutus
24.9. Raportoija analysoi Microsoft Power  verkkokoulutus
 BI-työkalulla-perusteet  
26.-27.9.  Kirjanpidon ajokortti  Rovaniemi
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Lokakuu
1.10. Ulkomaankaupan asiakirjat  Rovaniemi
 osana sujuvaa vientiä  
2.10. Ulkomaankaupan asiakirjat  Kemi-Tornio
 osana sujuvaa vientiä 
8.10. Raportoi Excelillä ja  verkkokoulutus
 Powerpivotilla- webinaari  
9.10.  ALV-koulutus Kemi
10.10. ALV-koulutus Rovaniemi
11.10. Yrityksen talousjohtaminen käytännönläheisesti  Rovaniemi
16.10-13.11. HHJ-kurssi  Rovaniemi

Marraskuu
12.11.  Raportoi ja analysoi Microsoft Power BI-työkalulla-perusteet 
15.11. Ennakonperintäkoulutus,  Kemi
16.11. Ennakonperintäkoulutus,  Rovaniemi
19.11. Excel-makrot-webinaari
22.11. Kauppakamarin veropäivä,  Kemi
23.11. Kauppakamarin veropäivä,  Rovaniemi
29.11. Lapin liikennepäivä

Joulukuu
10.12.   Raportoi ja analysoi Microsoft Power BI-työkalulla-perusteet

Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetut tilaisuudet:
31.1. Säästöpankin sijoittajalounas
21.2. Kiinan markkinakatsaus
24.5. Matkapakettilaki käytännössä
31.5.  Elinkeinoelämän foorumi
13.6. Meksikon ja Keski-Amerikan markkinakatsaus
5.9.  Team Finland-kiertue Lapista maailmalle
3.10. Ammatillinen koulutus uudistuu Rovaniemi
4.10. Ammatillinen koulutus uudistuu Tornio
8.10. Metsäteollisuus ry:n kiertue Kemi
7.11. Vientikaupan rahoitus, vienti kasvuun-rahoitus Rovaniemi 
 ja myyntisaamisten turva
13.12. Elinkeinoelämän foorumi
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7. ULKOMAANKAUPAN ASIAKIRJAT

Vuonna 2018 Lapin kauppakamari myönsi 15 ATA Carnet -asia-
kirjaa. ATA Carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voi viedä 
tavaroita väliaikaisesti ulkomaille maksamatta tulleja tai veroja. 
ATA Carnet -järjestelmään kuuluu 78 maata.

Vuonna 2018 Lapin kauppakamari myönsi yhteensä 906 alkupe-
rätodistusta. Euroopan yhteisön yleisen alkuperätodistuksen tar-
koituksena on osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia 
tullaus- tai kaupallisten määräysten mukaisesti (esim. remburs-
sien avaaminen). Alkuperätodistusta käytetään maihin, joiden 
kanssa EU:lla ei ole vapaakauppasopimuksia, joten se ei anna 
oikeutta etuuskohteluun.

MYÖNNETYT ALKUPERÄTODISTUKSET 2014–2018

Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi vientiä varten vahvistettiin 
kauppalaskuja.
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8. VIESTINTÄ, JULKAISUT  JA 
 SELVITYKSET

Toimintavuonna Lapin kauppakamari julkaisi kahdeksan säh-
köistä jäsentiedotetta. Edunvalvonta-asioista viestittiin myös tie-
dottein, kauppakamarin internetsivuilla sekä sosiaalisen median 
kanavissa. Vuoden aikana panostettiin erityisesti viestinnän ke-
hittämiseen ja uudistamiseen. Kauppakamarin toiminnasta vuo-
delta 2017 laadittiin sähköinen vuosikertomus. 

Arctic Business Forumin yhteydessä julkistettiin Euroopan poh-
joisen alueiden investointeja sekä talouskehitystä käsittelevä 
englanninkielinen Arctic Business Forum Yearbook. Kauppaka-
mari osallistui myös Lapin suhdannekatsauksen toteuttamiseen.
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HALLITUS 2018
Lapin kauppakamarin hallitus kokoontui vuoden 
2018 aikana kuusi kertaa. Kokouksissaan hallitus 
käsitteli kauppakamarin talousasioita, ajankohtaisia 
edunvalvonta- ja muita asioita, kauppakamarin vuosi

kertomusta ja tilinpäätöstä vuodelta 2017, toiminta-
suunnitelmaa, jäsenmaksuperusteita ja talousarviota 
vuodelle 2019.  

9. LUOTTAMUSHENKILÖT 2018

Puheenjohtaja
Juha Mäkimattila
tehtaanjohtaja
Stora Enso Veitsiluoto 

2. Varapuheenjohtaja
Päivi Ohvo
toimitusjohtaja
Marttiini Oy

3. Varapuheenjohtaja
Martti Sassi
toimitusjohtaja
Outokumpu Stainless Oy

1. Varapuheenjohtaja
Jukka Lakkapää
toimitusjohtaja
J&J Lakkapää Oy

Paula Aikio-Tallgren 
hallituksen puheenjohtaja 
Virvatuli-Valaisimet Oy

Keijo Posio
toimitusjohtaja 
Pohjolan Osuuspankki

Valto Ristimella
Commercial Director  
BRP Finland Oy

Matti Kurttio
hallituksen puheenjohtaja 
Tormets Oy

Tero Nissinen
kaupunginjohtaja
Kemin kaupunki

Juha Alapuranen
toimitusjohtaja
YBT Oy

Tomi Seppä
tehtaanjohtaja   
Metsä Group Oy

Rauno Posio 
hankejohtaja
Lapin Matkailuelinkeinon  
liitto ry 
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Toimintavuoden aikana Lapin kauppakamarissa toimi kahdeksan valiokuntaa. Valiokuntien tehtä-
vänä oli seurata toimialansa toimintaympäristöä sekä nostaa esille oman sektorinsa ajankohtaisia 
asioita. Valiokunnat kokoontuivat vuoden aikana 19 kertaa.  

VALIOKUNNAT 2018

Kauppa- ja rajakauppa- 
valiokunta 

Puheenjohtaja 

Toimitusjohtaja   
Jukka Lakkapää  
J&J Lakkapää Oy 

Jäsenet 

Kauppias    
Seppo Härkönen  
Karigasniemen Kauppakeskus Oy

Toimitusjohtaja    
Henrik Karvonen  
Koillismaan Osuuskauppa 

Kauppias    
Markus Ilmola   
Muonion Rakennustarvike Oy 

Kenttäpäällikkö    
Jari Peltola   
Kesko Oyj 

Johtaja     
Matti Puranen   
Rovaniemen Prisma 

Toimitusjohtaja    
Mikko Rousu   
Kilpishalli Oy 

Kauppias    
Jari Suomenrinne  
Rajamarket Suomenrinne Oy 

Kauppias    
Jukka Vornanen  
Jukka Vornanen Oy 

Liikennevaliokunta  

Puheenjohtaja

Logistiikkapäällikkö   
Tuula Untinen   
Outokumpu Stainless Oy

Jäsenet

Toimitusjohtaja    
Kari Anttila   
Kemi Shipping Oy 

Liikenne- ja maankäyttö-asiantuntija  
Hanne Junnilainen  
Kiila Consulting 

Toimitusjohtaja    
Teppo Kyrö   
Napapiirin Kuljetus Oy 

Logistiikkapäällikkö   
Timo Luoma   
Metsä Fibre Oy 

Logistiikkapäällikkö   
Arto Ollitervo   
Stora Enso Oyj 

Aluejohtaja    
Veli-Pekka Pitkänen  
Finavia Oyj 

Toimitusjohtaja    
Raimo Pohjanen  
Pohjaset Oy 

Toimitusjohtaja    
Jaakko Rantsi   
Kemin Satama Oy 

Johtaja     
Jaakko Ylinampa  
Lapin ELY-keskus 

 
 
Teollisuusvaliokunta 

Puheenjohtaja 

Commercial Director  
Valto Ristimella  
BRP Finland Oy 

Jäsenet

Toimitusjohtaja    
Yrjö Trög   
Norrhydro Oy

Toimitusjohtaja    
Juha Alapuranen  
YBT Oy

Toimitusjohtaja    
Kimmo Heikka   
Kemin Digipolis Oy

Toimitusjohtaja    
Jaakko Heiskari  
Heiskarin Teräspaja Oy 

Toimitusjohtaja    
Mikko Kurtti   
Rakennusliike M. Kurtti Oy 

Toimitusjohtaja    
Tero Lassila   
Pelloplast Oy 

Toimitusjohtaja    
Päivi Ohvo   
Marttiini Oy 

Toimitusjohtaja    
Tommi Poutiainen  
Levi-Rakennus Oy 

Toimitusjohtaja    
Juha Seppälä    
Rovaniemen Kehitys Oy 

Toimitusjohtaja    
Jussi Vaara   
Veljekset Vaara Oy 
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Matkailuvaliokunta 
Puheenjohtaja

Hankejohtaja    
Rauno Posio   
Lapin Matkailuelinkeinon liitto ry

Jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja  
Kari-Jussi Aho   
Pyhätunturi O

Markkinointipäällikkö   
Janne-Juhani Haarma 
Ylläksen Markkinointi Oy

Hotellinjohtaja    
Päivi Holappa   
Sokos Hotel Vaakuna

Toimitusjohtaja    
Susanna Koutonen  
Kemin Matkailu Oy

Toimitusjohtaja    
Sanna Kärkkäinen  
Visit Rovaniemi   

Hallituksen puheenjohtaja   
Niina Pekkala   
Meri-Lapin Matkailu Oy

Markkinointijohtaja   
Niina Pietikäinen  
Harrinivan Lomakeskus

Toimitusjohtaja    
Jouko Lappalainen  
Oy Erähotelli Nellim Ltd

Toimitusjohtaja    
Antero Lepojärvi  
Posion Kehitysyhtiö Oy

Matkailuasiantuntija   
Satu Luiro   
Lapin liitto

Toimitusjohtaja    
Ilkka Länkinen   
Santapark Oy

Kehittämiskoordinaattori   
Marja Männistö  
Inari-Saariselkä Matkailu Oy

Toimitusjohtaja   
Kristiina Kukkohovi  
Levin Matkailu Oy

Toiminnanjohtaja   
Anu Summanen  
Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry

Matkailukoordinaattori   
Marika Tiikkaja  
Ranuan kunta

Aluepäällikkö    
Kari Tuominen   
Finnvera Oyj

Tulevaisuusvaliokunta 
Puheenjohtaja 

Lakimies    
Erkki Huttunen  
Danske Bank 

Jäsenet 

Rehtori     
Tatja Karvonen  
Peräpohjolan Opisto 

Johtaja     
Hannu Heikka   
Sonera 

Toimitusjohtaja    
Kirsi Mikkola   
Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy 

Toimitusjohtaja    
Janne Honkanen  
Luxury Action Oy 

Projektipäällikkö    
Marko Alamartimo  
Rovaniemen Kehitys 

Toimitusjohtaja    
Jukka Kujala   
Team Botnia Oy 

Päivi Karkkola   
Rovaniemen Nuorkauppakamari

Kemi-Tornion  
aluevaliokunta
Puheenjohtaja

Toimitusjohtaja    
Jan Palo   
Palot-yhtiöt Oy 

Jäsenet

Elinkeinopäällikkö   
Riitta Ahtiainen  
Kemin kaupunki 

Toimitusjohtaja    
Jukka Kujala   
Team Botnia Oy 

Kaupunginarkkitehti   
Jarmo Lokio   
Tornion kaupunki 

Puheenjohtaja    
Marika Mathlein  
Meri-Lapin Nuorkauppakamari ry 

Johtaja     
Kaj Kostiander   
Tornion panimo 

Toimitusjohtaja    
Anne Salo-oja   
Kemin Energia Oy 

Tutkimusjohtaja    
Mikko Ylitalo   
Outokumpu Stainless Oy 

Kaivosalan valiokunta 
Puheenjohtaja 

Kaivoksenjohtaja    
Mikko Korteniemi  
Agnico Eagle Finland 

Jäsenet 

Projektinjohtaja    
Jukka Jokela   
Anglo American Exploration AA     
Sakatti Mining Oy 

Kaivoksenjohtaja    
Jyrki Salmi   
Outokumpu Chrome Oy 

Hallituksen puheenjohtaja   
Juha Säärelä   
Arctic Drilling Company Oy 

Toimitusjohtaja    
Jukka Nieminen  
Rupert Resources

Talousjohtaja    
Arto Peltokorpi  
Tapojärvi Oy
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Yksikön päällikkö    
Juhani Ojala   
GTK

Toimitusjohtaja    
Peter Bergman  
Boliden Kevitsa

Muotoiluvaliokunta 
Puheenjohtaja 

toimitusjohtaja    
Päivi Tahkokallio   
Tahkokallio Design+ Oy 

Jäsenet

Toimitusjohtaja    
Esa Auer    
VMP Group 

Toimitusjohtaja    
Kimmo Heikka   
Kemin Digipolis Oy 

Hallituksen puheenjohtaja   
Johanna Ikäheimo  
Lappset Group Oy 

Hallintojohtaja    
Janne Konttaniemi  
Arctic Connect Oy 

Professori, varadekaani   
Satu Miettinen   
Lapin yliopisto 

Tuotekehitysjohtaja   
Risto Perttula   
BRP Finland Oy 

Toimitusjohtaja    
Arttu Saastamoinen   
Mainostoimisto Seven-1 Oy 

Kehittämiskoordinaattori   
Marja Männistö   
Elinkeinot & kehitys Nordica 

Yhteyspäällikkö    
Kristiina Vuopala   
Metsähallitus 

Toimitusjohtaja   
Taina Torvela   
Mainostoimisto Hyvä Ajatus

Edustajat Keskuskauppa-
kamarin valtuuskunnassa 
2018
toimitusjohtaja    
Juha Alapuranen   
YBT Oy 

hallituksen puheenjohtaja   
Johanna Ikäheimo  
Lappset Group Oy 

toimitusjohtaja    
Jukka Lakkapää    
LP Lakkapää Oy 

tehtaanjohtaja    
Juha Mäkimattila   
Stora Enso Veitsiluoto

toimitusjohtaja    
Päivi Ohvo   
Marttiini Oy 

toimitusjohtaja   
Martti Sassi   
Outokumpu Stainless Oy
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11.  TILINTARKASTUSKERTOMUS
Lapin kauppakamarin jäsenille 
 
Tilinpäätöksen tilintarkastus
 
Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Lapin kauppakamarin (y-tunnus 0283290-0) tilinpää-
töksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman 
ja liitetiedot. 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan 
kauppakamarin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja 
täyttää lakisääteiset vaatimukset. 

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilin-
tarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksi-
amme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpää-
töksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia kauppakamarista niiden 
Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat 
suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimus-
ten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hank-
kineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet
 
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän 
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-
nösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sel-
laisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia 
tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista 

virheellisyyttä. 
Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan kauppakamarin 
kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka 
liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perus-
tuen, paitsi jos kauppakamari aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei 
ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä 
kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheelli-
syyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuul-
linen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen 
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavas-
sa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai vir-
heestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät 
tilinpäätöksen perusteella. 
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme 
ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintar-
kastuksen ajan. Lisäksi:

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpää-
töksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin 
riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme pe-
rustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 
Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havait-
sematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen vir-
heellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen 
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
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• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä 
valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmu-
kaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pys-
tyisimme antamaan lausunnon kauppakamarin sisäisen valvonnan tehokkuu-
desta.

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukai-
suutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien 
tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia ti-
linpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankki-
mamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö 
sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka 
voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos 
johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy 
kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta 
koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat 
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perus-
tuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintar-
kastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa 
siihen, ettei kauppakamari pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan 
lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpää-
tös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja 
riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suun-
nitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavain-
noista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteelli-
suudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Anne Räisänen
KHT, JHT 

Ernst & Young Oy 
Koskikatu 27 B 502 
96100 Rovaniemi

Tanja Pajulampi,  
KHT, JHT 

SYSAuditOy 
Yliopistonkatu 28 B  
40100 Jyväskylä 

Muut raportointivelvoitteet
 
Muu informaatio 

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio, jonka olemme saa-
neet käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, on 
toimintakertomus. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta infor-
maatiota. 
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen 
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaises-
ti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme 
tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. 
Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toi-
mintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot 
ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen 
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 
Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömme 
saamamme muuhun informaatioon kohdistamamme työn perusteella johto-
päätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, 
meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen rapor-
toitavaa.
 
Rovaniemellä 2.5.2019
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12.  YHTEYSTIEDOT

Lapin kauppakamari
Maakuntakatu 29–31 B, 96200 Rovaniemi
www.lapland.chamber.fi

Timo Rautajoki, toimitusjohtaja   
p. 040 551 12 89 I timo.rautajoki@chamber.fi

Elsi Malkki, asiamies   
p. 040 674 61 81 I elsi.malkki@chamber.fi
 
Viivi Lakkapää, asiamies   
p. 040 511 16 96 I viivi.lakkapaa@chamber.fi

Heli Huhtamäki, Kemi-Tornio alueen osa-aikainen asiamies
p. 040 551 27 12 I heli.huhtamaki@chamber.fi

Lapin kauppakamari
Arctic Business Forum

K2LAP
ArcticBusinessForum

Arctic_business_forum

arcticbusinessforum
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