
VUOSIKERTOMUS 2019



”Kauppakamarin toiminnassa korostuu 
arktinen osaaminen ja yhteistyö 
sekä pohjoisen erityisolosuhteiden 
huomioiminen ja kestävä kehitys.”
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LAPIN KAUPPAKAMARI 
LYHYESTI
• Edustaa koko Lapin elinkeinoelämää missionaan pohjoisen menestys.

• Edistää yritystoimintaa, yrittäjyyttä, talouden vapautta, tasapuolista kilpailua  
ja kansainvälistä kauppaa. 

• Jäsenistöön kuuluu kaikenkokoisia yrityksiä kaikilta toimialoilta ympäri  
Lapin maakuntaa, kuntia ja muita elinkeinoelämän sidosryhmiä.

• Visiona on olla voimakas pohjoisen elinkeinoelämän edunvalvoja, aktiivinen 
verkostojen rakentaja ja asiantunteva tiedon tuottaja ja välittäjä.

• Kauppakamarin toiminnassa korostuu arktinen osaaminen ja yhteistyö  
sekä pohjoisen erityisolosuhteiden huomioiminen ja kestävä kehitys.



”Ilmastonmuutos on myös 
meille täällä pohjoisessa 

uhka, mutta ennen kaikkea 
mahdollisuus tuoda 

entistä enemmän esille 
osaamistamme, ja Lapin 

omalaatuisuutta sekä hyötyä 
siitä kestävältä pohjalta 
myös taloudellisesti ja 

sosiaalisesti.”
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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Lapin elinkeinoelämä on viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen kasvanut kaikilla toimialoilla. 
Vastaavasti työttömyys taas on pudonnut ennätysalhaalle noin 10 %:n tasolle vuonna 2019. 
Lappi on Suomen viidenneksi suurin vientimaakunta. Matkailussa rekisteröityjen yöpymisten 
kokonaismäärä ylitti kolmen miljoonan raja, joista ulkomaalaisia oli hieman yli puolet. 
Lapin lentokenttien matkustajamäärissä saavutettiin niin ikään uusi ennätys. Käynnissä on 
investointihankkeita noin miljardin euron arvosta ja tämän lisäksi suunnitteilla suuruusluokaltaan 
vieläkin suurempia hankkeita. Lapissa on vetovoimaa.
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Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan meihin kaikkiin. 
Jäätiköt eri puolilla maailmaa ovat pienentyneet. Lu-
men ja ikiroudan peittämät alueet ovat kutistuneet. 

Valtameret ovat lämmenneet ja merenpinnan nousu 
on kiihtynyt viime vuosikymmeninä. Ilmastonmuutos on 
myös meille täällä pohjoisessa uhka, mutta ennen kaik-
kea mahdollisuus tuoda entistä enemmän esille osaa-
mistamme ja Lapin omalaatuisuutta sekä hyötyä siitä 
kestävältä pohjalta myös taloudellisesti ja sosiaalisesti.

Positiiviset näkymät ja mahdollisuudet kuitenkin unoh-
tuvat joskus nopeasti. Tätä katsausta kirjoittaessani 
tummat pilvet ovat kuitenkin laskeutuneet globaalin 
koronapandemian myötä myös alueellemme. Korona-
toimenpiteiden seurauksena maailma on sulkeutunut 
ja kaikkialla on sananmukaisesti menossa eloonjäämis-
kamppailu, jonka seurauksena maailma ei tule olemaan 
enää entisellään. Taloudelliset vaikeudet koskevat Kaup-
pakamarimme alueella kaikkia, niin pieniä kuin suuriakin 
yrityksiä. Materiaalien ja palveluiden kysyntä on pysäh-
tynyt kuin seinään. Tässä tilanteessa oikein suunnattu-
jen tukitoimenpiteiden merkitys on valtava, jotta välty-
tään terveiden yritysten kaatumisilta ja pitkältä talouden 
taantumalta. 

Lapin Kauppakamari täytti viime vuonna 80 vuotta. Tänä 
aikana kauppakamari on toiminut Lapin elinkeinoelä-
män vahvana edunvalvojana. Tämä työ jatkui tuloksel-
lisena myös viimeisen vuoden aikana. Myös jäsenkunta 
osallistui aktiivisesti kauppakamarin valiokuntatyöhön, 
koulutuksiin ja tapaamisiin. Asioita on hoidettu suunni-
telmallisesti ja olemme saaneet mukavasti näkyvyyttä ja 
hyvää palautetta. Kiitos teille menestyksekkäästä vuo-
desta 2019 ja voimia kaikille näinä vaikeina aikoina!

Puheenjohtaja Martti Sassi
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Arktisen alueen startupit olivat esillä Arctic Businness Forumissa 2020.  
Kuvassa vasemmalta lähtien: Tea Latvala - Teatiamo Industries Oy, Ari Karjalainen - Arctic Emotion 

ja Liisa Holmberg- Film Commissioner & Council Chair of UArctic. 



Teemana Arctic Business 
Forumissa oli Arktisen alueen 

vastuullinen kasvu, puhujia 
konferenssissa oli 47 ja vieraita 

150 yhteensä 9 eri maasta. 
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Viime vuosien talouskasvu jatkui Lapissa vuoden 2019 aikanakin, vaikka tilastoennakkotietojen 
mukaan yritysten yhteenlasketussa liikevaihdossa tapahtui kesän aikana pieni notkahdus. Kasvu 
jatkui kuitenkin yhtä voimakkaana syksyn aikana ja koko vuosi näyttää vähintään yhtä hyvältä kuin 
vuosi 2018. Toimialakohtaisten tilastojen mukaan pudotusta tapahtui teollisuudessa ja se heijastui 
myös teollisuutta palveleville muille toimialoille.
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Lapin elinkeinoelämän kasvu on ollut vahvaa vuo-
desta 2015 alkaen. Lapin yritysten yhteenlaskettu 
liikevaihto kasvoi vuosina 2015-2019 peräti 24 % 

nousten 11,1 miljardista eurosta 13,8 miljardiin. Euro-
määräisesti toimialoista kasvoi eniten teollisuus lähes 
1,5 miljardia euroa kasvaen  5,3 miljardista noin 6,8 mil-
jardiin.  Toimialoittain kasvu on ollut voimakkainta mat-
kailupalveluissa +51,7% (280 m€ > 423 m€) sekä majoi-
tus ja ravitsemistoiminnassa +36,6% (350 m€ > 478 m€). 
Myös muilla toimialoilla kasvu on ollut hyvää: kaivosteol-
lisuus +35,9% (390 m€> 530 m€), liike-elämän palvelut 
+26,5% (340 m€ > 430 m€), rakentaminen +25,8% (760 
m€ > 956 m€), kuljetus ja varastointi +11% ( 520 m€ > 
577 m€) sekä kauppa +10,6% (2,1 mrd€ > 2,29 mrd€). 

Vienti on kasvanut Lapissa vuosina 2015-2018 +11 pro-
senttia kasvaen 4,3 miljardiin euroon.  Työllisyysaste on 
tänä aikana noussut +5,3 % ollen nyt n. 70 %. Vastaa-
vasti työttömyys on pudonnut ennätysalhaalle ollen elo-
kuussa 2019 10,5 %. Lappi oli vuonna 2018 Suomen vii-
denneksi suurin vientimaakunta, jonka ero kolmanneksi 
suurimpaan vientimaakuntaan Pirkanmaahan oli 699 
miljoonaa euroa. Matkailussa Lapin rekisteröityjen yöpy-
misten kokonaismäärä ylitti kolmen miljoonan rajan, 
näistä ulkomaalaisia oli hieman yli puolet eli 1,56 miljoo-
naa. Lapin lentokenttien matkustajamäärissä saavutet-
tiin niin ikään uusi ennätys eli Kuusamon kenttä mukaan 
lukien yhteensä 1 448 000 matkustajaa.

”Euromääräisesti toimialoista kasvoi 
eniten teollisuus lähes 1,5 miljardia 

euroa kasvaen 5,3 miljardista  
noin 6,8 miljardiin.”
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Vuoden 2019 aikana Lapissa myös investoitiin. Investoin-
tien kokonaisarvo lähenteli miljardia euroa. Kaivosteolli-
suuden (Outokumpu Oy, Agnico Eagle Finland Oy, Boli-
den Kevitsa Oy) osuus oli yli 500 m€. Matkailu investoi yli 
150 m€, Finavia Oy Lapin lentokenttiin 55 m€, kauppa yli 
100 m€. Lapin kauppakamarin julkaiseman Arctic Busi-
ness Forum Yearbook 2019 mukaan Lapin investointi-
potentiaali eli vuoteen 2030 mennessä toteutettavien 
mahdollisten investointihankkeiden arvo on 13,8 miljar-
dia euroa. Näistä todennäköisimpiä ovat Metsä Group 
Oy:n Kemin biotuotetehdas (1,5 mrd€) liikenneinves-
tointeineen (220 m€), Kemijärven Boreal Bioref Oy:n 
biotuotetehdas (900 m€), Soklin kaivos (1,0 mrd€) sekä 
Sodankylän Sakatin kaivos (1,5 mrd€).

Edunvalvonnan ja vaikuttamisen kannalta vuosi 2019 
oli tärkeä. Huhtikuussa pidettiin eduskuntavaalit, joihin 
kauppakamari valmistautui laatimalla oman vaaliohjel-
man sekä tapaamalla poliittisten puolueiden edustajia 
sekä etujärjestöjä ammattiyhdistysliike mukaan lukien. 
Hallitusneuvotteluihin tehtiin päivitetty tavoiteohjelma 
mm. yhteistyössä Lapin liiton kanssa. Vaalien jälkeen 
aloittaneen pääministeri Antti Rinteen ohjelma oli pitkä 
ja yksityiskohtainen. Se todettiin mm. kovien ympäris-

tötavoitteiden takia haasteelliseksi, mutta mahdolliseksi 
toteuttaa. Lappi sai myös oman ministerin Katri Kul-
munin aloittaessa elinkeinoministerinä. Loppuvuoden 
poliittiset myrskyt johtivat siihen, että pääministeri Antti 

Rinne erosi ja entiselle hallituspohjalle ja myös – ohjel-
malle perustettiin uusi pääministeri Sanna Marinin halli-
tus. Katri Kulmuni siirtyi valtiovarainministeriksi ja hänet 
valittiin myös Suomen keskustan puheenjohtajaksi.

Arctic Business Forum Yearbook 2019 mukaan Lapin investointipotentiaali eli vuoteen 2030 mennessä 
toteutettavien mahdollisten investointihankkeiden arvo on 13,8 miljardia euroa.



Useilla toimialoilla tehtiin Lapissa alkuvuonna 2020 uusia 
liikevaihtoennätyksiä. Maaliskuussa tilanne muuttui kui-
tenkin täysin, kun Suomen hallitus totesi maan olevan 
poikkeustilassa koronaviruksen leviämisen vuoksi. Käyt-
töön otettujen rajoitusten vuoksi liiketoiminta pysähtyi 
mm. matkailussa ja ravintoloissa ja hiljensi myös erikois-
kauppaa ja muita palveluja. Rajoitukset ovat olleet voi-
massa yli kaksi kuukautta ja toukokuun aikana alettiin 
tehdä päätöksiä niiden osittaiseksi purkamiseksi. Kesä-
kuussa päästään avaamaan ravintoloiden lisäksi myös 
muita palveluja ja kokoontumisten yläraja korotetaan 
50 osallistujaan.

Koronakriisin aikana eniten kärsineitä sektoreita ovat 
olleet matkailu- ja ravintola-alan lisäksi mm. kulttuuriin 
ja vapaa-aikaan liittyvät aktiviteetit, palvelualat ja raja-
kauppa. Osa kaupasta on päässyt normaaliin liikevaih-
toon ja esimerkiksi rautakauppojen myynti on ollut hyvällä 
tasolla ihmisten alkaessa rajoitusten aikana remontoi-
maan asuntojaan tai vapaa-ajan asuntojaan. Teollisuus 
on pyörinyt vähintään normaalisti, ainoastaan hieno-
paperien tuotantoa on leikattu kysynnän vähenemisen 
vuoksi ja työntekijöitä on jouduttu lomauttamaan mää-
räajaksi. Viennissä ei ole toistaiseksi suuria pudotuksia, 

koska tavaroiden kuljettaminen on sujunut EU-komis-
sion määräysten mukaisesti kohtuullisen sujuvasti. 

Koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vaikutuk-
set Lapin elinkeinoelämälle ovat vuoden 2020 arvioi-
dun liikevaihdon perusteella varovasti arvioiden noin 
600m€–1,0 mrd€, mikäli Suomessa pystytään etene-
mään suunniteltujen rajoitusten poiston mukaisesti ja 
mm. kotimainen matkailu vapautuu keskikesän aikoi-
hin, sekä kansainvälinen matkailu Finnairin ja muiden 
lentoyhtiöiden liikenteen laajetessa kohti loppuvuotta. 
Jos taas uusiin rajoituksiin joudutaan loppuvuoden 
aikana erityisesti matkailu- ja muiden palvelutoimialo-
jen osalta, vaikutukset yritysten liikevaihtoon voivat 
nousta vähintään kaksinkertaiseksi. Yhtenä tärkeänä 
edellytyksenä on myös se, että koronaviruksen toinen 
aalto ei toteudu niin kovana, että rajoitukset täytyy 
ottaa uudelleen käyttöön. Tilanne kuitenkin tulee säily-
mään Lapissa kohtuullisen haasteellisena, koska naa-
purimaa Ruotsin erilainen pandemianhoito vaikuttaa 
länsirajalla todennäköisesti pitkään. Paluu normaaliin 
liikkumiseen on kuitenkin mahdollista, jos noudate-
taan viranomaisten ohjeita.

Elinkeinoelämän edunvalvonta ja vaikuttaminen ovat 
olleet tärkeitä asioita epidemian aikana. Niiden merkitys 
vain kasvaa, kun Suomen hallitus päättää tavoista elvyt-
tää taloudellinen toimeliaisuus koronaa edeltäneelle 
tasolle. Hallitus on myös päättänyt uudistaa hallitusoh-
jelmaansa elokuun 2020 budjettiriihessä ja ennen pit-
kää poliittiseen keskusteluun tulee myös se, miten epi-
demian hoidon aikana tapahtunut lisävelkaantuminen 
hoidetaan. Myös koko maailma on joutunut muutospro-
sessiin, jonka vaikutus Lappiin tulee selvittää mahdolli-
simman pian.

Toimitusjohtaja Timo Rautajoki
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AVAINLUKUJA JA 
KOHOKOHTIA
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Avainlukuja ja kohokohtia
• Lapin kauppakamarissa jäseniä 515.

• Jäsenistön liikevaihto edustaa n.  60 % maakunnan 
yritysten liikevaihdosta. 

• Kauppakamarissa vaikutti 95 luottamushenkilöä.

• Arctic Business Forumissa toteutettiin Rovaniemellä 9.-10.5.  
ABF:n teemana oli “Resbonsible Growth in the Arctic”

• Tapahtuman yhteydessä Arctic Business Forum Yearbook, 
jossa julkistettiin Euroopan pohjoisten alueiden päivitetty 
investointipotentiaali, 109 miljardia euroa vuoteen 2030 
mennessä.

• Lapin kauppakamari juhli 80-vuotispäiväänsä 21.11.2019, 
samassa yhteydessä järjestettiin Lapin teollisuuspäivä    

• Koulutustilaisuuksia järjestettiin 38 kpl ja niihin osallistui 
yhteensä 669 henkeä, koulutusten yleisarvosana oli 4,3 
asteikolla 1-5.

Kunnat 9

Ammatinharjoittaja 5

Yhteensä 515

Yritykset 477

Järjestöt 19

Oppilaitokset 5

Jäsenrakenne vuoden 
2019 lopussa

Jäsenjakauma työntekijämäärän mukaan

0–4 175

5–9 116

10–19 93

20–49 71

50–99 24

> 100 36

Yhteensä 515
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EDUNVALVONNASTA
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Lapin kauppakamari järjesti jo perinteeksi muodostuneen syyskokouksen Helsingissä. Samalla 
hallitus vieraili Liikenne ja viestintäministeriössä keskustelemassa valtakunnallisesta 

liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja Lapin liikenneasioista. Tämän lisäksi tavattiin Lapin 
kansanedustajia eduskunnassa ja vierailtiin Valtioneuvoston kansliassa pääministerin valtiosihteeri 

Raimo Luoman luona. Illalla järjestettiin Vastuullisesti Kasvava Lappi -kutsuvierastilaisuus.

Kauppakamarin edunvalvontatavoitteita vietiin eteen-
päin ottamalla kantaa, antamalla lausuntoja, osallistu-
malla paikallisten, maakunnallisten, valtakunnallisten 
ja kansainvälisten työryhmien toimintaan sekä järjestä-
mällä yksin tai yhdessä kauppakamarin sidosryhmien 
kanssa yritysten edunvalvontaan liittyviä tilaisuuksia.
Vuoden aikana otettiin kantaa mm. seuraaviin valmis-
teilla oleviin kokonaisuuksiin:

• Lapin koulutustarjontaan panostaminen vahvistaa La-
pin elinkeinoelämän kasvua ja tukee koko maan talous-
kasvua, Lapin AMK:n koulutuksen tukeminen

• Lentovero: kansallinen lentovero on kallis ja tehoton 
keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

• Luonnos Lapin luonnonvarasuunnitelman toteutta-
misohjelmaksi 2019-2024 

• Lapin matkailustrategia 2020-2030
• Lausunto Pohjois-Lapin maakuntakaavaluonnoksesta
• Lausunto Länsi-Lapin luonnonsuojelualueita koskevas-

ta asetusvalmistelusta 
• Hallituksen esitys sähköautojen latausinfrasta
• TEM/ Kuljetustukityöryhmän valmistelu

Lapin kauppakamari edisti aktiivisesti seuraavia koko kaup-
pakamariryhmän yhteisiä tavoitteita, joita olivat:

• virtaviivainen verotus ja selkeä säädösympäristö
• julkisen sektorin reformi
• sujuva liikenne
• vastuullinen yritystoiminta – yritysvastuullinen yhteiskunta
• osaavan työvoiman saatavuus sekä
• digitalisaation edistäminen
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Eduskuntavaaleja varten laadittiin Lapin edunvalvonnan 
painopisteet ”Vastuullisesti kasvava Lappi”-ohjelman 
mukaisesti. Painopisteinä olivat elinkeinoelämä ja luon-
nonvarat, saavutettavuus ja logistiikkakysymykset sekä 
työvoiman saatavuus. Eduskuntavaalien alla tavattiin eri 
puolueiden johtoa, ammattiliittoja ja sidosryhmiä Lapin 
viestin esilletuomiseksi sekä toteutettiin ”asiaa talou-
desta eduskuntavaaliehdokkaille”- tilaisuus. 

Hallitusohjelmaa varten laadittiin myös Lapin yhteiset 
tavoitteet yhdessä Lapin liiton kanssa. Esityksenä oli, 
että hallituksen kasvutavoitteiden tukemiseksi tulisi laa-
tia pohjoiselle oma kehittämisohjelma. Lapin elinkeino-
elämä kasvaa vastuullisesti, josta erinomaisina esimerk-
keinä ovat kiertotalous, kestävä metsätalous, vastuullinen 
matkailu sekä digitalisaatio.

Lappi esitti hankekohtaisina esityksinä hallitusneuvotte-
luihin Kemin/Tornion sataman syventämistä, millä olisi 
positiivista vaikutusta alueen elinkeinoelämän kehityk-
seen ja kilpailukykyyn. Lisäksi esitettiin Tornio-Laurila ja 
Kolarin rataosuuksien sähköistystä sekä sillan rakenta-
mista Tornioon/Haaparantaan. Tornio-Laurila ja Kolarin 
rataosuuksien sähköistyksellä sekä uuden sillan raken-
tamisella varmistetaan rautatiekuljetusten kustannus-

tehokkuutta ja teollisuuden kilpailukykyä, jota erityisesti 
Metsä Groupin uuden biotuotetehtaan rakentaminen 
Kemiin tarvitsee puunhankinnan turvaamiseksi. Kolman-
tena kokonaisuutena esitettiin Valtatien 4:n Oulu-Kemi 
välisen tieosuuden kunnostuksen loppuunsaattaminen 
sekä Kemi-Sodankylä välisen tieosuuden parantaminen 
sekä Valtatie 21 parantaminen. Liikenteen turvallisuu-
den, sujuvuuden ja elinkeinoelämän kuljetusten toimin-
tavarmuuden vuoksi Valtatie 4 parantaminen Oulu-Kemi 
välillä tulee saattaa loppuun. Valtatie 4 on pohjoisen Suo-
men keskeinen kuljetusreitti, jonka kunnostusta tulee 
jatkaa Kemistä Sodankylään elinkeinoelämän, matkailun 
ja kaivoskuljetusten toimivuuden turvaamiseksi sekä lii-
kenneturvallisuuden parantamiseksi. Valtatie 21 on tär-
keä elinkeinoelämän yhteys Norjaan. 

Lisäksi Lapissa nähdään, että elinkeinoelämän kasvun 
turvaamiseksi yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja 
ammatillisen toisen asteen rahoitusta tulee kasvattaa ja 
muuntokoulutuksen ehtoja joustavoittaa. Lisäksi tulee 
laatia kansallinen toimenpideohjelma ulkomaisten opis-
kelijoiden määrän lisäämiseksi. Työperusteisen maahan-
muuton prosesseja tulee helpottaa ja rajaesteet työvoi-
man liikkuvuudelta Pohjois-Kalotilla poistaa.
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Loppuvuodesta Lapin kauppakamari 
laati oman vastuullisuusohjelman, 
jonka painopisteet ovat:

• Ilmastonmuutos ja vastuullinen kasvu 

• Luonnonvarojen kestävä käyttö

• Saavutettavuus – Lappi ja maakunnan 
kansainväliset liikenneyhteydet osana 
Suomen uutta liikennejärjestelmää 

• Koulutus ja työvoima

Hallituksen kokous pidettiin lokakuussa Helsingissä, vie-
railun yhteydessä toteutettiin sidosryhmille ja päättäjille 
suunnattu Vastuullisesti kasvava Lappi-tilaisuus.

Aluesuunnittelun ja kaavoituksen osalta kauppakamari 
osallistui Pohjois-Lapin maakuntakaavatyöhön. Lapin 
kauppakamari jatkoi työtä arktisten ja pohjoisten asioi-
den erityisasiantuntijana tuottamalla ja välittämällä tietoa 
alueen liiketoimintaympäristöstä sekä osallistuen asian-
tuntijana kansalliselle ja kansainvälisille foorumeille.  Arc-
tic Business Forum toteutettiin nyt kymmenettä kertaa.  
Lapin kauppakamari sai rahoituksen  Kasvua yhteistyöl-
lä-projektille, jonka kautta panostetaan elinkeinoelämän 
yhteistyön lisäämiseen sekä mm. erilaisten materiaalien 
ja selvitysten tuottamiseen.

Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa toteutettiin toimin-
tavuoden aikana kaksi yhteistä edunvalvontateemoihin 
liittyvää tilaisuutta. 

"Lapin kauppakamarin 
visiona on olla voimakas 
pohjoisen elinkeinoelämän 
edunvalvoja, aktiivinen 
verkostojen rakentaja ja 
asiantunteva tiedon tuottaja 
ja välittäjä."

Valiokuntapäivät järjestettiin 
helmikuussa Rovaniemellä.



Toimintavuoden aikana Lapin kauppakamarilla oli edustukset seuraavissa toimielimissä /työryhmissä: 

• Keskuskauppakamarin hallitus
• Valtioneuvoston Arktisten asioiden neuvottelukunta
• Suomen Arktisen seuran hallitus
• Pohjoiskalotin neuvosto
• Interreg Pohjoinen 2014-2020 ohjelman seurantakomitea
• Kolarctic ENI CBC ohjelman seurantakomitea
• Euroarktinen kauppakamari
• Barents Business Advisory Group
• Network of Northern Chambers of Commerce and Business Associations
• Pro Rautatie ry
• Lapin maakunnan yhteistyöryhmä
• Lapin ELY-keskuksen neuvottelukunta
• Lapin ELY-keskuksen laadun ja tuottavuuden kehittämisen sekä  

työelämä 2020 – hankkeen alueverkosto
• Lapin maahanmuuttoasiain toimikunta
• Lapin yliopistosäätiön hallitus
• Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä
• Lapin työvoima- ja yrityspalvelu –neuvottelukunta

• Lapin ELO ¬ jatkuvan oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä
• Pohjois-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmä
• Team Finland Lapin alueverkosto
• Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n seutuvaltuusto ja seutuhallitus
• Tulevaisuus Lapista- ennakointi uudessa maakunnassa- hanke
• Seudulliset yrityspalvelut-verkosto
• Lapin maakunta- ja soteuudistuksen elinvoima- ja elinkeinot valmisteluryhmä
• Lapin ammattikorkeakoulun hallitus
• Arctic Investment Platform- esiselvityshanke
• Arctic Smartness RDI- Exellence- hanke
• Lapin liikennejärjestelmä- työryhmä
• Katepal-verkosto
• Lappi- arktinen ja kansainvälinen menestyjä-hanke
• Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa-pilotti
• Suomalais-Ruotsalainen rajajokikomissio
• Arctic Design Week Advisory Board
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TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET



Vuosikokoukset
Sääntömääräisessä kevätkokouksessa Rovaniemellä 22.5.2019 esiteltiin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkas-
tuskertomus vuodelta 2018 sekä vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille. Varsinai-
sen kokouksen jälkeen toteutettiin yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa Lapin Elinkeinoelämän foo-
rumi, jossa aiheena oli elinkeinoelämän odotukset maan hallitukselta. 

Sääntömääräisessä syyskokouksessa 18.12.2019 Rovaniemellä vahvistettiin toimintasuunnitelma, jäsenmaksupe-
rusteet ja talousarvio vuodelle 2020 sekä valittiin luottamushenkilöt vuodelle 2020.   Tilintarkastajiksi vuodelle 
2020 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 liikenne- ja infrastruktuuriasiat.

Koulutustilaisuudet
Toimintavuoden 2019 aikana Lapin kauppakamari järjesti yhteensä 38 maksullista koulutustilaisuutta, joihin 
osallistui yhteensä 669 henkilöä. Koulutusten lisäksi järjestettiin myös tilaisuuksia yksin tai yhdessä sidosryhmä-
kumppanien kanssa 9  kpl.
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28.1. Excel peruskurssi webinaari

12.-13.2. HHJ Puheenjohtajakurssi Rovaniemi

21.2. Sales Manager- Myynnin valmentava johtaminen Rovaniemi

25.2. Excel jatkokurssi webinaari

13.3. Talousassistentin valmennuspäivä Rovaniemi   

18.3. Tulorekisteri tuli-mikä muuttui? Rovaniemi

18.3. Controller Excel webinaari

1.4. Raportoi ja analysoi Microsoft BI-työkalulla -perusteet webinaari

3.4. Yrityksen talousjohtamista käytännönläheisesti Rovaniemi

6.5. Excel peruskurssi webinaari

9.-10.5. Arctic Business Forum Rovaniemi     

14.5.-18.6. HHJ-kurssi Kemi

15.4. Visuaaliset raportit Microsoft Power BI -työkalulla webinaari

20.5. Excel – toimivia taulukoita sujuvasti & Pivot-raportointi Kemi

20.5. Excel jatkokurssi webinaari

27.5. Palkanlaskennan ajankohtaispäivä Rovaniemi

28.5. Palkanlaskennan ajankohtaispäivä Kemi

3.6. Excel-raportointi webinaari

26.8. Excel peruskurssi webinaari

Koulutukset 2019

2.9. Excel jatkokurssi webinaari

16.9. Excel-raportointi webinaari

17.9. Osakeyhtiön tilinpäätös Rovaniemi

18.9. Osakeyhtiön tilinpäätös Kemi

17.9.-21.10 HHJ-kurssi Rovaniemi

23.9. Esimies ja työsuhteen ongelma- ja päättämistilanteet Rovaniemi

23.9. Controller-Excel webinaari

30.9. Raportoi ja analysoi Microsoft Power Bi -työkalulla –perusteet webinaari

7.10. Visuaaliset raportit Microsoft Power BI-työkalulla webinaari

10.10. Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä Rovaniemi

11.10. Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä Tornio

21.10. Excel peruskurssi webinaari

4.11. Excel jatkokurssi webinaari

18.11. Controller Excel webinaari

19.11. Kauppakamarin veropäivä 2019 Rovaniemi

20.11. Kauppakamarin veropäivä 2019 Kemi

21.11. Lapin teollisuuspäivä &Lapin kauppakamari 80 v Kemi

2.12. Ennakkoperintä 2020 Rovaniemi   

3.12. Ennakkoperintä 2020 Tornio



KOULUTUSTILAISUUKSIEN MÄÄRÄ 2015-2019
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Yhteistyökumppanien kanssa toteutetut/
muut tilaisuudet:

Hyvinvointia rakentamassa- asiaa taloudesta 
eduskuntavaaliehdokkaille 29.1.

Valiokuntapäivät 11.2.

Koillismaan kauppakamariosaston vierailu 14.–15.3. 

Säästöpankkilounas 19.3.

Elinkeinoelämän Foorumi 22.5.  

Team Finland Roadshow USA 29.8. 

On the Border konferenssi 2.–3.10. 

Vastuullisesti Kasvava Lappi, Helsinki 23.10. 

Elinkeinoelämän Foorumi 18.12. 
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ULKOMAANKAUPAN ASIAKIRJAT
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Myönnetyt ATA Carnet 2015-2019
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Myönnetyt alkuperätodistukset 2015-2019
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Vuonna 2019 Lapin kauppakamari myönsi  kymmenen 
ATA Carnet -asiakirjaa. ATA Carnet on kansainvälinen 
tulliasiakirja, jolla voi viedä tavaroita väliaikaisesti ulko-
maille maksamatta tulleja tai veroja. ATA Carnet -järjes-
telmään kuuluu 78 maata. 

Vuonna 2019 Lapin kauppakamari myönsi yhteensä 1031 alkuperäto-
distusta. Euroopan yhteisön yleisen alkuperätodistuksen tarkoituksena 
on osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus- tai kau-
pallisten määräysten mukaisesti (esim. remburssien avaaminen). Alku-
perätodistusta käytetään maihin joiden kanssa EU:lla ei ole vapaakaup-
pasopimuksia, joten se ei anna oikeutta etuuskohteluun.

Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi vientiä varten vahvistettiin 
kauppalaskuja ja muita erikoistodistuksia.
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ULKOMAANKAUPAN ASIAKIRJAT
Vuonna 2019 Lapin kauppakamari myönsi  kymmenen ATA Carnet -asiakirjaa. ATA Carnet on 
kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voi viedä tavaroita väliaikaisesti ulkomaille maksamatta 
tulleja tai veroja. ATA Carnet -järjestelmään kuuluu 78 maata. 

VIESTINTÄ, JULKAISUT 
JA SELVITYKSET



Toimintavuonna Lapin kauppakamari julkaisi kuusi sähköistä jäsentiedotetta. 
Edunvalvonta-asioista viestittiin myös tiedottein, kauppakamarin 
internetsivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. Kauppakamarin 
toiminnasta vuodelta 2018 laadittiin sähköinen vuosikertomus. 

Arctic Business Forumin yhteydessä julkistettiin Euroopan pohjoisen alueiden investointeja sekä 
talouskehitystä käsittelevä englanninkielinen Arctic Business Forum Yearbook. Kauppakamari 
osallistui myös Lapin suhdannekatsauksen toteuttamiseen.
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PUHEENJOHTAJA Toimitusjohtaja Juha Mäkimattila Stora Enso Veitsiluoto Oy

1. VARAPUHEENJOHTAJA Toimitusjohtaja Jukka Lakkapää J&J Lakkapää Oy

2. VARAPUHEENJOHTAJA Ferrokromi-liiketoiminnan johtaja Martti Sassi Outokumpu Chrome Oy

3. VARAPUHEENJOHTAJA Toimitusjohtaja Keijo Posio Pohjolan Osuuspankki

Hallituksen puheenjohtaja Paula Aikio-Tallgren Virvatuli-Valaisimet Oy

Toimitusjohtaja Juha Alapuranen YBT Oy

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kurttio Tormets Oy

Kaupunginjohtaja Tero Nissinen Kemin kaupunki

Tehtaanjohtaja Tomi Seppä Metsä Group Oy

Commercial Director Valto Ristimella BRP Finland Oy

Toimitusjohtaja Niina Pietikäinen Harriniva Hotels & Safaris Oy

Toimitusjohtaja Ari Vuorentausta Lapland Hotels Oy

Lapin kauppakamarin hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana kuusi kertaa. Kokouksissaan hallitus käsitteli kauppakamarin 
talousasioita, ajankohtaisia edunvalvonta- ja muita asioita, kauppakamarin vuosikertomusta ja tilinpäätöstä vuodelta 2018, 
toimintasuunnitelmaa, jäsenmaksuperusteita ja talousarviota vuodelle 2020.

Hallitus 2019
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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
Toimitusjohtaja Mikko Rousu Kilpishalli Oy
Huoltoasemayrittäjä Olli-Pekka Mäkipeura Olavi Mäkipeura Oy
Kauppias Hanna Kyyhkynen-Savo Lumihymy Oy

KAUPPA- JA RAJAKAUPPAVALIOKUNTA

PUHEENJOHTAJA
 Logistiikkapäällikkö Tuula Untinen Outokumpu Stainless Oy
JÄSENET
Toimitusjohtaja Kari Anttila Kemi Shipping Oy
Toimitusjohtaja Hanne Junnilainen Kiila Consulting Oy
Toimitusjohtaja Teppo Kyrö Napapiirin Kuljetus Oy
Aluejohtaja Esa Ojala Stora Enso Oyj
Logistiikkapäällikkö Timo Luoma Metsä Fibre Oy
Aluejohtaja Veli-Pekka Pitkänen Finavia Oyj
Toimitusjohtaja Raimo Pohjanen Pohjaset Oy
Toimitusjohtaja Jaakko Rantsi Kemin Satama Oy
Johtaja Jaakko Ylinampa Lapin ELY-keskus
Toimitusjohtaja Ari Kittilä NK Logistiikka Rovaniemi Oy
Aluejohtaja Pirkka Hartikainen Sitowise Oy

LIIKENNEVALIOKUNTA
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 Tero Lassila Pelloplast Oy 

Toimitusjohtaja Tommi Poutiainen Levi-Rakennus Oy 

Toimitusjohtaja Juha Seppälä Rovaniemen Kehitys Oy 

Toimitusjohtaja Jussi Vaara Veljekset Vaara Oy 

Hallituksen puheenjohtaja Juha Rönkä Veljekset Rönkä 

Varatoimitusjohtaja Elina Pienimäki Akkoy Service Oy

TEOLLISUUSVALIOKUNTA

PUHEENJOHTAJA
Toimitusjohtaja Niina Pietikäinen Harriniva Hotels & Safaris

JÄSENET
Markkinointipäällikkö Janne-Juhani Haarma Ylläksen Markkinointi Oy

Toimitusjohtaja Susanna Koutonen Kemin Matkailu Oy

Toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen Visit Rovaniemi   

Matkailuasiantuntija Satu Luiro Lapin liitto

Toimitusjohtaja Ilkka Länkinen Santapark Oy 

Kehittämiskoordinaattori Marja Männistö Inari-Saariselkä Matkailu Oy

Toiminnanjohtaja Anu Summanen Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry

Aluepäällikkö Kari Tuominen Finnvera Oyj

Toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari Levin Matkailu Oy

Hotellinjohtaja Jussi Perkkiö Sokos Hotel Vaakuna

Eläinpuiston johtaja Tommi Hinno Ranuan kunta

Myyntijohtaja Teija Mikkola Meri-Lapin Matkailu Oy

Toiminnanjohtaja Nina Forsell Lapin matkailuelinkeinon liitto

MATKAILUVALIOKUNTAToimintavuoden aikana Lapin kauppakamarissa toimi 8 valiokuntaa. 
Valiokuntien tehtävänä oli seurata toimialansa toimintaympäristöä 
sekä nostaa esille oman sektorinsa ajankohtaisia asioita.



PUHEENJOHTAJA

Lakimies Erkki Huttunen Danske Bank

JÄSENET

Rehtori Tatja Karvonen Peräpohjolan Opisto

Johtaja Hannu Heikka Telia Oyj

Toimitusjohtaja Kirsi Mikkola Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy

Toimitusjohtaja Janne Honkanen Luxury Action Oy

Toimitusjohtaja Jukka Kujala Team Botnia Oy

Päivi Karkkola Rovaniemen Nuorkauppakamari

Toimitusjohtaja Riitta Rissanen Lapin AMK

Toimitusjohtaja Klaus Kianen LapIT Oy

TULEVAISUUSVALIOKUNTA 

PUHEENJOHTAJA

Toimitusjohtaja Jan Palo Palot-yhtiöt Oy 

JÄSENET

Elinkeinopäällikkö Jukka Feodoroff Kemin kaupunki 

Toimitusjohtaja Jukka Kujala Team Botnia Oy 

Kaupunginarkkitehti Jarmo Lokio Tornion kaupunki 

Puheenjohtaja Hanna Wallo Meri-Lapin Nuorkauppakamari ry 

Johtaja Kaj Kostiander Tornion panimo 

Toimitusjohtaja Anne Salo-oja Kemin Energia Oy 

Vice President-environmental Healt, 
Safety and Security Erkki Niska Outokumpu Stainless Oy 

Toimitusjohtaja Liisa Koivisto Farm Escape

Osaamispalvelujohtaja Sanna Laihinen Ammattiopisto Lappia

KEMI-TORNION ALUEVALIOKUNTA

PUHEENJOHTAJA 

Kaivoksenjohtaja Tommi Kankkunen Agnico Eagle Finland

JÄSENET

Projektinjohtaja Jukka Jokela Anglo American Exploration AA
Sakatti Mining Oy

Head of Deep Mine project Jyrki Salmi Outokumpu Chrome Oy 

Toimitusjohtaja Aleksi Autti Arctic Drilling Company Oy 

Toimitusjohtaja Jukka Nieminen Rupert Resources

Talousjohtaja Arto Peltokorpi Tapojärvi Oy

Yksikön päällikkö Juhani Ojala GTK

Toimitusjohtaja Peter Bergman Boliden Kevitsa

Ympäristöjohtaja Noora Ahola Mawson Resources

Osaamisalajohtaja Hannu Kähkölä Lapin AMK

Toiminnanjohtaja Pekka Suomela Kaivosteollisuus ry

KAIVOSALAN VALIOKUNTA 

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

Tuotekehitysjohtaja Risto Perttula BRP Finland Oy 

Toimitusjohtaja Arttu Saastamoinen Mainostoimisto Seven-1 Oy 

Yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala Metsähallitus

Toimitusjohtaja Taina Torvela Mainostoimisto Hyvä Ajatus

Professori Heidi Pietarinen Lapin yliopisto

MUOTOILUVALIOKUNTA 
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Hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo Lappset Group Oy

Toimitusjohtaja Jukka Lakkapää J&J Lakkapää, Oy

Paikallisjohtaja Juha Mäkimattila Stora Enso Oyj

Toimitusjohtaja Martti Sassi Outokumpu Stainless Oy

Toimitusjohtaja Niina Pietikäinen Harriniva Hotels & Safaris

Toimitusjohtaja Keijo Posio Pohjolan Osuuspankki

EDUSTAJAT KESKUSKAUPPAKAMARIN VALTUUSKUNNASSA 2019

Lapin materiaalipankki / AV Lappi Veijalainen
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1.1.2019 - 31.12.2019  1.1.2018 -31.12.2018
Varsinainen toiminta
Tuotot 217 577,14 206 160,66
Kulut
   Henkilöstökulut -230 559,90 -226 343,75
   Poistot -221,45 -295,26
   Muut kulut -312 356,26   -278 311,64    
Tuotto/Kulujäämä -325 560,47 -298 789,99
Varainhankinta
  Tuotot
   Jäsenmaksutuotot 343 125,12 317 034,32
   Liiketoiminnan tuotot 18 994,00 21 667,90
  Kulut
   Jäsentoiminnan kulut -22 197,29 -25 437,82
   Liiketoiminnan kulut -24 358,30 -26 800,89
Yhteensä 315 563,53 286 463,51
Tuotto-/kulujäämä -9 996,94 -12 326,48
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
   Tuotot 2 128,78 1 717,35
   Kulut -23,85 -16,98
   Yhteensä 2 104,93 1 700,37
Siirrot rahastosta/rahastoihin
  Siirrot rahastosta/rahastoihin 0 0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -7 892,01 -10 626,11

TULOSLASKELMA    



31.12.2019 31.12.2018
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
  Aineelliset hyödykkeet
    Koneet ja kalusto 664,34 885,79
  Aineelliset hyödykkeet yh-
teensä 664,34 885,79

  Sijoitukset
    Muut osakkeet ja osuudet 7 262,84 7 262,84
Pysyvät vastaavat yhteensä 7 927,18 8 148,63
Omakatteisten rahastojen 
varat
    Rahat ja pankkisaamiset 2 260,20 2 260,20
Vaihtuvat Vastaavat
  Saamiset
   Lyhytaikaiset
    Myyntisaamiset 13 525,36 14 735,64
    Muut saamiset 12 057,06 2 146,62
    Siirtosaamiset 25 226,80 15 241,57
Lyhytaikaiset saamiset 
yhteensä 50 809,22 32 123,83

  Rahoitusarvopaperit
    Muut arvopaperit 26 691,52 26 691,52
  Rahoitusarvopaperit yh-
teensä 26 691,52 26 691,52

  Rahat ja pankkisaamiset 68 611,32 60 303,42
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 146 112,06 119 118,77
VASTAAVAA YHTEENSÄ 156 299,44 129 527,60

TASE
31.12.2019 31.12.2018

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Sidotut rahastot
   Omakatteinen rahasto 2 260,20 2 260,20
Edellisten tilikausien ylijäämä 
/ alijäämä 51 881,57 62 507,68

Tilikauden ylijäämä / alijäämä -7 892,01 -10 626,11
Oma pääoma yhteensä 46 249,76 54 141,77
Vieras pääoma
   Lyhytaikainen vieras pääoma
    Saadut ennakot 12 158,00 0
    Ostovelat 13 438,92 15 153,49
    Muut velat 12 153,13 20 908,51
    Siirtovelat 72 299,63 39 323,83
Lyhytaikainen vieras pääoma 
yhteensä 110 049,68 75 385,83

Vieras pääoma yhteensä 110 049,68 75 385,83
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 156 299,44 129 527,60
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Lapin kauppakamarin jäsenille

Lausunto 
Olemme tilintarkastaneet Lapin kauppakamarin (y-tunnus 
0283290-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. 
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 mukai-
sesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa nou-
datettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuva-
taan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan 
velvollisia arvioimaan kauppakamarin kykyä jatkaa toi-
mintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään sei-
kat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että 
tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perus-
tuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen 
perustuen, paitsi jos kauppakamari aiotaan purkaa tai 
sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaih-
toehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 
tilintarkastuksessa 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus 
siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärin-
käytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheel-
lisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisäl-
tää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea 
varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen 
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheel-
lisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja 
niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai 
yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan talou-
dellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätök-
sen perusteella. 

tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumatto-
mia kauppakamarista niiden Suomessa noudatettavien 
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorit-
tamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut 
näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. 
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja 
toimitusjohtajan velvollisuudet 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laa-
timisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätei-
set vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat 
myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne kat-
sovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä. 

Tilinpäätöksen tilintarkastus



Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkas-
tukseen kuuluu, että käytämme ammatillista har-
kintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden 
koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

› tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai vir-
heestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyy-
den riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskei-
hin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoi-
tukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, 
että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys 
jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että vir-
heestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitse-
matta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä 
tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen val-
vonnan sivuuttamista.

› muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta 
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suun-
nittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintar-
kastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, 
että pystyisimme antamaan lausunnon kauppakamarin 
sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

› arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimispe-
riaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen 
kohtuullisuutta.

› teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut 
asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen 
toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilin-
tarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, 
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää 
olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta 
epäillä kauppakamarin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos joh-
topäätöksemme 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. Johtopäätök-
semme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäi-
vään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vas-
taiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa 
siihen, ettei kauppakamari pysty jatkamaan toimintaansa.

› arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esi-
tettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen 

perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se 
antaa oikean ja riittävän kuvan. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa ti-
lintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lu-
kien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteel-
lisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Rovaniemellä 27. päivänä toukokuuta 2020

Anne Räisänen 
KHT, JHT

Hanna Petrelius
KHT

Ernst & Young Oy
Koskikatu 2  B 502, 96100 Rovaniemi

PricewaterhouseCoopers Oy
 Rovakatu 3, 96100 Rovaniemi

38Lapin kauppakamarin vuosikertomus 2019



TIMO RAUTAJOKI, TOIMITUSJOHTAJA          
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VIIVI LAKKAPÄÄ, ASIAMIES   
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