
VUOSIKERTOMUS 2020



”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
Mennyt vuosi 2020 jää varmaan jokaisen meistä loppuelämän muistikuviin äärimmäisen erikoisena 
ja jopa osittain pelottavana vuotena. Globaali koronapandemia iski vaiheittain kaikkialle 
maailmaan ja heijastui voimakkaasti myös kauppakamarimme alueelle. Vain hetkeä aiemmin olleet 
positiiviset tulevaisuuden näkymät haihtuivat yksi kerrallaan, ja vuodesta tuli monelle yritykselle 
eloonjäämiskamppailu. Varmaan meistä jokainen mietti silloin mihin tässä ollaan menossa 
varsinkin kun kenelläkään ei ollut kokemusta vastaavasta tilanteesta. Tilanne myös paljasti, kuinka 
heikosti lopulta olimme lähes kaikkialla varautuneet globaaliin pandemiaan. 
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Monella yrityksellä tilanne on edelleen vaikea ja tulevaisuus 
kovin hämärän peitossa. Oikein suunnattujen tukitoi-
menpiteiden merkitys on suuri, jotta vältytään yritysten 

kaatumisilta.  Elinkeinoelämän kannalta monet valtiovallan rajoi-
tustoimenpiteet ovat näyttäneet ainakin osittain sekavilta ja riittä-
mättömiltä. Muun muassa hotelli- ja ravintola-ala, ohjelmapalvelut 
ja rajakauppa kärsivät voimakkaasti sekalaisista matkustusohjeis-
tuksista. Jatkossa olisikin toivottavaa entistäkin tiiviimpi yhteistyö 
osapuolten välillä, jotta elinkeinoelämän oikea tilanne ja ongelmat 
olisivat vielä voimakkaammin vaikuttamassa tehtäviin päätöksiin.  

Koronapandemia toi mukanaan valtavan digiloikan, jonka toteut-
taminen normaalioloissa olisi vienyt vuosia. Hyvin monet yritykset, 
virastot ja oppilaitokset siirtyivät soveltuvilta osin etätöihin varsin 
jouhevasti. Mikäli korona olisi iskenyt esimerkiksi vuosikymmen 
aiemmin tilanne olisi ollut merkittävästi heikompi. Koronan aiheut-
tamat rajoitteet ovat tuoneet ihmiset lähemmäs luontoa, joka näkyi 
muun muassa kesän kotimaisissa matkailuvirroissa ja vapaa-ajan 
asuntojen kaupassa. Muutokset toivottavasti ovat myös pysyviä. 

Kaikesta huolimatta Lapin elinkeinoelämällä on vahva tulevaisuus. 
Metsä Groupin päätös investoida Kemiin uuteen biotuotetehtaa-
seen on tästä yksi selkeä osoitus. Meidän tulee jatkossa hyödyntää 
erinomaista osaamistamme ja Lapin omalaatuisuutta niin ympä-

ristön, talouden kuin ihmisten kannalta kestävästi. Tälle pohjalle 
on hyvä rakentaa yhteistä tulevaisuuttamme. 

Lapin Kauppakamarin missiona on pohjoisen menestys ja tehtä-
vänä on toimia vahvana elinkeinoelämän edunvalvojana. Kaup-
pakamarin jäsenkunta osallistui aktiivisesti valiokuntatyöhön ja 
erilaisiin tapaamisiin. Koulutukset vietiin menestyksekkäästi läpi 
pitkälti etäkoulutuksina. Asioita hoidettiin suunnitelmallisesti ja 
Lapin Kauppakamarin rooli keskeisenä edunvalvojana entisestään 
korostui. Haluan kiittää teitä kaikkia yhteistyöstä vuonna 2020 ja 
toivottaa teille kaikille voimia ja jaksamista näinä haastavina aikoina. 

Puheenjohtaja Martti Sassi
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Vuoden 2020 maaliskuussa koronapandemia saapui Suomeen ja mullisti lähes täydellisesti 
suomalaisen yhteiskunnan toiminnot ja vaikutti voimakkaasti myös yritysten toimintaan. 
Koronavirus on salaperäinen ja salakavala, sillä vieläkään ei ole varmuutta siitä, kauanko pandemia 
kestää ja mitä pysyviä vaikutuksia se maailmaan jättää.
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”Euromääräisesti toimialoista kasvoi 
eniten teollisuus lähes 1,5 miljardia 

euroa kasvaen 5,3 miljardista  
noin 6,8 miljardiin.”

Koronaan suhtauduttiin heti alusta alkaen suurella 
vakavuudella. Muutos näkyi heti poikkeustilan to-
teamisen jälkeen kaupunkien katukuvassa. Ihmi-

set pysyivät sisällä ja työpaikkojen siirtyminen etätyöhön 
vähensi näkyvästi liikkumista. Yritysten toimintaa rajoi-
tettiin joillakin toimialoilla, joillakin toimialoilla asiakas-
käyttäytymisen muutokset vaikuttivat toimintaan. 

Pandemian ensimmäinen aalto vaimeni kesän alkuun 
mennessä, jolloin rajoituksia alettiin purkaa ja mah-
dollistaa erilaisten tilaisuuksien järjestämistä varsinkin 
ulkotiloissa. Myös rajavalvontaa helpotettiin ja rajavar-
tijat poistuivat rajanylityspaikoilta. Vapaa-ajan matkus-
tuksen rajoitukset pysyivät kuitenkin edelleen voimassa 
ja se vaikutti edelleen voimakkaasti matkailualan tilan-

teeseen. Kotimaan matkailu vilkastui jonkin verran, 
mutta yritysten liikevaihdot jäivät kuitenkin kauas edel-
lisestä vuodesta.

Kauppa elpyi syksyn kuluessa, mutta toimialalla oli edel-
leen turbulenssia. Teollisuus pyöri lähes normaalisti, 
vaikka vientiluvut olivatkin parikymmentä prosenttia 
koronaa edeltävää aikaa alempia. EUn alueella tavarali-
ikenteen sujuminen oli turvattu komission päätöksellä. 
Etätyöt ja muut rajoitukset vaikuttivat voimakkaasti 
paperin kysyntään heti pandemian alusta alkaen. Vaikka 
metsäteollisuuden muu vienti veti lähes normaalisti, 
yritykset joutuivat sopeuttamaan toimintaansa ja vaiku-
tukset ovat vuoden 2021 nähty Lapissakin Stora Enson 
osalta Veitsiluodossa.
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Syksyn ja kaamoksen tullen rajoitukset alkoivat palata 
takaisin. Syynä olivat ns. koronan toinen aalto ja viruk-
sen muuntautuminen. Matkailun osalta täydellinen 
pattitilanne jatkui ja ministeritapaamisista huolimatta 
ulkomaisten matkailijoiden päästy Lappiin oli edelleen 
mahdotonta. Marraskuun lopussa matkustamiseen ja 
matkailijoiden testaamiseen liittynyt lakiesitys pysähtyi 
eduskunnan perustuslakivaliokuntaan ja uutta esitystä 
ei ole vuoden 2021 aikanakaan vielä näkynyt eikä myös-
kään ohjeistusta tai arviota siitä, miten matkailua edes 
suunnitellaan avattavaksi ja milloin.

Koronavirus on kohdellut Lapin elinkeinoelämää kaksi-
jakoisesti. Joillakin toimialoilla on toimittu normaalisti ja 
yritysten liikevaihto on jopa kasvanut. Matkailu koko ali-
hankintaketjuineen ja matkailukeskukset kauppoineen 
ja muine palveluineen ovat olleet koko pandemian ajan 
erittäin vaikeassa tilanteessa. Lisäksi perinteinen raja-
kauppa sekä Tornion laaksossa länsirajalla että varsinkin 
Norjan rajalla on kärsinyt koronan mukanaan tuomista 
rajoituksista lähes samalla tavalla.

Lapin kauppakamarin toiminnan kannalta vuosi 2020 oli 
haasteellinen ja toimintaa jouduttiin supistamaan var-

sinkin järjestettävien tilaisuuksien ja seminaarien osalta. 
Koulutustilaisuuksia joko peruutettiin tai siirrettiin syk-
syyn toteutettavaksi joko webinaarina tai hybridinä siten, 
että osallistujia otettiin paikalle rajoitusten mukainen 
määrä ja muut seurasivat tilaisuuksia internetin kautta. 
Syksyn koulutusohjelma pystyttiin suurin piirtein toteut-

tamaan, mutta osallistujamäärät jäivät normaalitilan-
netta pienemmiksi.

Edunvalvonnan ja vaikuttamisen kannalta vuosi 2020 oli 
erittäin vilkas. Hallitus ja vailiokunnat kokoontuivat koro-
nakriisin alusta alkaen jopa useita kertoja kuukaudessa 

La
pi

n 
m

at
er

ia
al

ip
an

kk
i /

 A
nn

a 
M

uo
tk

a



Toimitusjohtaja Timo Rautajoki

digitaalisesti internetin kautta Teams-kokouksina. Halli-
tuksen kokouksia oli 18 ja valiokunnat pitivät 56 kokousta. 
Lapin kauppakamari otti näin vuoden 2020 aikana reip-
paan digiloikan.

Kokousten pääasiallisena tavoitteena oli saada nopeasti 
kokonaiskuva yritysten tilanteesta ja pandemian vaiku-
tuksesta toimintaan. Toisena päätavoitteena oli keskus-
tella mitä edunvalvontatarpeita tilanne aiheutti. Vaikut-
tamisen kannalta matkailuvaliokunnan sekä kauppa- ja 
rajakauppavaliokunnan kokoukset olivat tärkeimpiä. 
Teams-kokouksiin pystyttiin ottamaan entistä vaivatto-
mammin mukaan tarpeen vaatiessa johtavia virkamiehiä, 
ministereitä avustajineen ja Lapin kansanedustajia. Näin 
vaikuttaminen on ollut digitalisaation kautta nopeampaa 
ja tehokkaampaa. 

Kauppakamari toteutti vuoden aikana useita yritystoi-
minnan tilannekuvaan liittyviä kyselyjä. Näistä laajimpia 
olivat kauppakamarin ja Lapin matkailuelinkeinon liiton 
yhteiset kyselyt matkailuyrityksille. Niistä saatiin nopeasti 
ja kattavasti edunvalvonnassa tarvittavaa toimialakoh-
taista tietoa yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän 
kehityksestä, näkemyksiä Suomen hallituksen päättä-

mistä toimenpiteistä ja rajoituksista sekä käytetyistä 
tukitoimista. Lisäksi kauppakamari oli mukana koko 
kauppakamariryhmän kaikille toimialoille suunnatuissa 
Keskuskauppakamarin toteuttamissa kyselyissä.

Pandemian aiheuttamat rajoitukset tiukkenivat vuoden 
2021 alusta alkaen ja Suomi siirtyi jälleen poikkeusoloi-
hin. Alkukeväästä hallitus julkisti Suomen exit-strategian, 
jonka mukaisesti rajoituksia on alettu purkaa ja myös 
poikkeusolot on todettu päättyneeksi. Lapin osalta stra-
tegia on edelleen jäänyt vajaaksi matkailun ja rajakaupan 
osalta. Toivottavasti niissäkin päästään nopeasti etene-
mään ja saadaan selkeät turvalliset matkustussäännöt, 
jotta varsinkin tärkeä joulusesonki 2021 ja seuraava 
talvi voidaan toteuttaa siten, että ulkomaiset matkailijat 
palaavat Suomeen ja Lappiin. 

Tulevaisuutta on edelleen vaikea ennustaa. Kauppaka-
mariryhmän viimeisimmässä koronan vaikutuksia kos-
kevassa kyselyssä yrityksiltä kysyttiin, millaisia pysyviä 
muutoksia korona aiheuttaa yritystoimintaan ja työn-
tekemisen malleihin. Lapin kauppakamarin jäsenyritys-
ten mukaan 71,6% odottaa etätyön lisääntyvän, 66,2% 
digitalisaation vaihdittuvan, 46,9% uudenlaisen johta-

mistyön muutostarpeeseen, 25,9% markkinaosuuksien 
merkittävään muutokseen, 22,2% henkilöstön osaamis-
tarpeen lisääntymistä, 18,5% alan liikevaihdon ennakoi-
tua suurempaa laskua, 17,3% alan henkilöstömäärän 
ennakoitua suurempaa laskua, 9,9% alan liikevaihdon 
ennakoitua suurempaa nousa ja 1,2% alan henkilöstö-
määrän ennaikoitua suurempaa kasvua. Aika näyttää, 
käykö näin.

Timo Rautajoki
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AVAINLUKUJA
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Avainlukuja ja kohokohtia
• Lapin kauppakamarissa jäseniä 505

• Kauppakamarissa vaikutti 107 luottamushenkilöä. Kunnat 9

Ammatinharjoittaja 4

Yhteensä 505

Yritykset 471

Järjestöt 16

Oppilaitokset 5

Jäsenrakenne vuoden 2020 lopussa

Jäsenjakauma työntekijämäärän mukaan

0–4 178

5–9 111

10–19 93

20–49 66

50–99 21

> 100 36

Yhteensä 505
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EDUNVALVONNASTA
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Kauppakamarin edunvalvontatavoitteita vietiin eteen-
päin vallitsevassa koronapandemiassa. Vuonna 2020 
Lapin kauppakamarin hallitus kokoontui 18 kertaa. 
Tämän lisäksi kauppakamarissa toimi yhteensä kahdek-
san (8) valiokuntaa: Kauppa- ja rajakauppavaliokunta, 
kaivosvaliokunta, Kemi-Tornion aluevaliokunta, tulevai-
suusvaliokunta, liikennevaliokunta, matkailuvaliokunta, 
muotoiluvaliokunta sekä teollisuusvaliokunta. Valiokun-
nat kokoontuivat vuoden aikana 56 kertaa.

Toimintavuoden aikana kauppakamari järjesti yhteensä 
15 maksullista koulutustilaisuutta. Osa koulutuksista 
toteutettiin etänä ja osa hybridinä. Tämän lisäksi järjes-
tettiin maksuttomia tilaisuuksia ja webinaareja eri tee-
moilla yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuoden 
aikana julkaistiin yksin tai yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa alueen elinkeinotoimintaa palvelevia julkaisuja ja 
selvityksiä. Lapin kauppakamarin jäsenmäärä oli toimin-
tavuoden lopussa 505.

Painopisteitä vuodelle 2020 olivat ilmastonmuutos ja 
vastuullinen kasvu, luonnonvarojen kestävä käyttö, saa-
vutettavuus, koulutus ja työvoima, sekä Lappi osana 
Suomen uutta liikennejärjestelmää. Kauppakamari 
käynnisti vuoden alusta oman EAKR-hankkeen Growth 
through co-operation (Kasvua yhteistyöllä), jonka tär-
kein tavoite oli PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymi-
sen edistäminen. Hankeen aikana toteutettiin mm. info-
graafeja Lapin elinkeinosta. 

Kauppakamari otti kantaa, antamalla lausuntoja, osallis-
tumalla paikallisten, maakunnallisten, valtakunnallisten 
ja kansainvälisten työryhmien toimintaan sekä järjestä-
mällä yksin tai yhdessä kauppakamarin sidosryhmien 
kanssa yritysten edunvalvontaan liittyviä tilaisuuksia 
pääosin etänä. Vuoden aikana otettiin kantaa mm. seu-
raaviin valmisteilla oleviin kokonaisuuksiin: 

• Liikenne- ja viestintäviraston 12-vuotinen 
liikennejärjestelmäsuunnitelma 

• Liikenteen valtakunnallinen kehittämissuunnitelma 
Pohjois-Suomen osalta - eritoten Suomi-radan 
kehittäminen 

• Pohjois- ja länsirajaliikenteen sulkemisen ja 
rajanylitysmääräyksien valmistelu

• Enontekiön lentokentän sulkemissuunnitelmiin
• Kuntien ja julkisten organisaatioiden käynnissä 

olevien investointi- ja korjaushankkeiden 
jatkamiseen koronaviruksen aiheuttamasta 
poikkeustilanteesta huolimatta 

• Toukokuun 2020n lisätalousarvioon
• Suomen ja Norjan välisen maarajan avaamiseen
• Sisärajavalvonnan palauttamiseen ja rajayhteisön 

määrittelyyn 
• Budjettiriihi 14.-15.9.2020
• Suomen matkustusrajoitusten purkamiseen sekä 

maahantulorajoituksien määrittelyyn
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Lapin kauppakamari toteutti vuoden aikana kyse-
lyitä mm. koronavirustilanteesta Lapin matkailualan 
toimijoille ja oli mukana kauppakamarien yhteisissä 
kyselyissä, joita oli mm. yritysten ja organisaatioiden 
osaavan työvoiman tarvetta sekä osaajapulan koh-
dentumista aloittain ja koulutusasteittain, kyselyt 
koronaviruksen vaikutuksista yrityksille, vientijohtaja-
baromentri ja vientikysely. Tämän lisäksi Lapin kaup-
pakamari osallistui kauppakamarien liikennehankelis-
taus 2020 - valmisteluun ja oli mukana julkaisemassa 
Lapin elinkeinolle suunnattua matkailukeskustason 
riskienhallintamallin ensimmäistä versiota.

Lapin elinkeinoelämän kehitys on ollut kaksijakoista 
vuodesta 2020 eteenpäin koronaviruksen vaikutus-
ten heijastuessa eri tavalla eri toimialoille. Eniten koro-
nan vuoksi asetetuista rajoituksista ovat kärsineet 
matkailutoimiala kokonaisuudessaan ja erityisesti 
ohjelmapalveluyritykset sekä ravintolat sekä matkai-
lukeskuksissa ja niiden lähistöllä toimivat palvelu-, 
ym.- yritykset. Toinen selkeä kärsinyt toimialaryhmä 
on rajakauppa sekä Tornionlaaksossa että varsinkin 
Norjan rajalla. Teollisuus, kaivosteollisuus, kuljetus-
ala sekä muu kauppa ovat selvinneet korona-ajasta 
vähäisemmin vaurioin.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että koronaviruksen vaiku-
tukset jatkuvat vielä todennäköisesti vuoden 2022 alku-
puolelle saakka toki ajan mukaan lieventyen. Arviot siitä, 
milloin talous nousee pandemiaa edeltäneelle tasolle 
vaihtelevat 2-4 vuoden välillä. Koronasta on kuitenkin voi-
nut jäädä pysyviä vaikutuksia, kuten esimerkiksi etätyön 
yleistymisenä tai matkustamisen tarpeen vähenemisenä 
tai muuttumisena. Lentoliikenteen palautumisen odote-
taan kestävän myös vuosia ja se voi vaikuttaa pahimmassa 
tapauksessa matkailutoimialalle vielä kuluvan vuosikym-
menen puolivälin jälkeen. Koronaan liittyvä ns. jälkihoito 
tai exit-vaihe on myös lähitulevaisuuden suurin uhka.

Lapin materiaalipankki / Eeva Mäkinen
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TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET



Vuosikokoukset
Sääntömääräisessä kevätkokouksessa Rovaniemellä 15.6.2020 esiteltiin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkas-
tuskertomus vuodelta 2020 sekä vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille. 

Sääntömääräisessä syyskokouksessa 24.11.2020 Rovaniemellä vahvistettiin toimintasuunnitelma, jäsenmaksupe-
rusteet ja talousarvio vuodelle 2021 sekä valittiin luottamushenkilöt vuodelle 2021. Tilintarkastajiksi vuodelle 2020 
valittiin KHT, JHT Anne Räisänen ja HT Perttu Riipi sekä varatilintarkastajiksi KHT Hanna Petrelius ja HT Antero Hyvä-
rinen. Varsinaisen kokouksen jälkeen järjestettiin yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa Lapin EK-foo-
rumi. Syksyn EK-foorumin pääteemoina ovat koronan vaikutukset elinkeinoelämään sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistus.

Koulutustilaisuudet
Toimintavuoden 2020 aikana Lapin kauppakamari järjesti yhteensä 15 maksullista koulutustilaisuutta ja osallis-
tui lisäksi kauppakamariryhmän yhteisiin koulutuksiin. Koulutusten lisäksi järjestettiin myös tilaisuuksia yksin tai 
yhdessä sidosryhmäkumppanien kanssa 9 kpl. 
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Kauppakamariryhmän yhteiset maksulliset koulutukset

3.2.2020 Excel-peruskurssi Webinaari

10.2.2020 Excel-jatkokurssi Webinaari

23.3.2020 Excel-raportointi: Pivot ja Excel BI Webinaari

20.4.2020 Raportoi ja analysoi Microsoft Power BI -työkalulla – perusteet Webinaari

4.5.2020 Visuaaliset raportit Microsoft Power BI -työkalulla Webinaari

18.5.2020 COVID-19 -tilanne ja yritysten sopimussuhteet Webinaari

19.8.2020 Intensiivinen kassaturva Webinaari

19.8.2020 Päästövähennyskoulutus Webinaari

20.8.2020 Kansainvälisen kaupan ja kuljetusten riskit koronakaudella Webinaari

22.9.2020 Excel tehokäyttöön Webinaari

23.9.2020 Päästövähennyskoulutus Webinaari

29.9.2020 Power BI – query editor Webinaari

6.10.2020 Power BI raporttien tehokäyttö: koulutus raporttien lukijoille Webinaari

27.10.2020 Controllerin excel-raportointi Webinaari

3.11.2020 Power bi -dax: oleelliset funktiot Webinaari

17.11.2020 Excel bi-koulutus Webinaari

24.11.2020 Power BI – datan visualisointi Webinaari

8.12.2020 sujuvampaa excelin käyttöä – koulutus Webinaari

15.12.2020 Power BI raporttien julkaisu, jakaminen ja hallinta Webinaari

Koulutukset 2020 

Lapin kauppakamarin järjestämät maksulliset koulutukset 

22.1.2020 Kansainvälisen kaupan uudet toimitusehdot, Incoterms 2020 
käytännössä -koulutus

Rovaniemi

10.3.0202 Excel perus- ja syventävä: toimivia taulukoita sujuvasti 
-koulutus

Rovaniemi

17.2.2020 HHJ-kurssi 2020 Rovaniemi Rovaniemi

3.9.2020 Hyvin suunniteltu budjetti ja kassavirtalaskelman idea – 
koulutus

Rovaniemi

21.9.2020 Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä Rovaniemi

22.9.2020 Arvonlisäverotuksen Ajankohtaispäivä Kemi

22.9.2020 Remburssi maksuehtona ja myyjän työkaluna – nyt ja 
tulevaisuudessa

Webinaari

20.10.2020 Esimieskoulutus: Työsopimuksen tekeminen ja muutoksiin 
varautuminen / lomauttaminen ja irtisanominen

Rovaniemi

22.10.2002 Visioiden ja strategioiden talousmallintaminen niin, että kassa 
kestää myös tulevaisuudessa

Webinaari

3.11.2020 Talouden johtaminen Webinaari

11.11.2020 Kauppakamarin veropäivä Rovaniemi

12.11.2020 Kauppakamarin Veropäivä Kemi

19.11.2020 Työoikeuden ajankohtaispäivä Webinaari

2.12.2020 Ennakkoperintä 2021 Rovaniemi

3.12.2020 Ennakkoperintä 2021 Tornio
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Muut tilaisuudet:

12.5.2020

Tietoisku covid-19: vaikutukset 
yritysten sopimuksiin ja 
yrityksen uudelleenjärjestely 
kriisitilanteessa

Webinaari

20.5.2020 Vientikauppa ja logistiikka 
Koronan puristuksessa – tietoisku Webinaari

23.9.2020 Suuntana Saksa? Webinaari

12.10.2020 Yrityksille suunnattu 
koronakyselytunti Webinaari

4.11.2020 Koronakyselytunti Yrityksille Webinaari

26.10.2020 Yrityssaneeraus ja konkurssi 
-koulutus Webinaari

9.11.2020 Koronakyselytunti yrityksille Webinaari

13.11.2020 Ajankohtaista ulkomaankaupan 
asiakirjoista Webinaari

24.11.2020 Elinkeinoelämän foorumi Rovaniemi / 
Webinaari
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ULKOMAANKAUPAN ASIAKIRJAT
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Myönnetyt ATA Carnet 2015-2019

20

15

10

5

14 15 16 15

10
12

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Myönnetyt alkuperätodistukset 2015-2019
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Vuonna 2020 Lapin kauppakamari myönsi 12 ATA 
Carnet -asiakirjaa. ATA Carnet on kansainvälinen 
tulliasiakirja, jolla voi viedä tavaroita väliaikaisesti 
ulkomaille maksamatta tulleja tai veroja. ATA Car-
net -järjestelmään kuuluu 78 maata. 

Vuonna 2020 Lapin kauppakamari myönsi yhteensä 949 alku-
perätodistusta. Euroopan yhteisön yleisen alkuperätodistuk-
sen tarkoituksena on osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voi-
daan toimia tullaus- tai kaupallisten määräysten mukaisesti 
(esim. remburssien avaaminen). Alkuperätodistusta käyte-
tään maihin, joiden kanssa EU:lla ei ole vapaakauppasopi-
muksia, 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 12 sähköistä jäsentiedotetta. 
Edunvalvonta-asioista viestittiin myös tiedottein, kauppakamarin 
internetsivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. Kauppakamarin 
toiminnasta vuodelta 2019 laadittiin sähköinen vuosikertomus. 
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LUOTTAMUSHENKILÖT 2020
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Lapin kauppakamarin hallitus kokoontui vuonna 2020 yhteensä 18 kertaa, joista kolme (3) oli tilannekatsauskokouksia

Kokouksissaan hallitus käsitteli kauppakamarin talousasioita, ajankohtaisia edunvalvonta- ja muita asioita, kauppakamarin 
vuosikertomusta ja tilinpäätöstä vuodelta 2019, toimintasuunnitelmaa, jäsenmaksuperusteita ja talousarviota vuodelle 2021. 

Hallitus 2020

PUHEENJOHTAJA Ferrokromi-liiketoiminnan johtaja Martti Sassi Outokumpi Chrome Oy

1. VARAPUHEENJOHTAJA Toimitusjohtaja Jukka Lakkapää J&J Lakkapää Oy

2. VARAPUHEENJOHTAJA Toimitusjohtaja Niina Pietikäinen Harriniva Hotels & Safaris Oy 

3. VARAPUHEENJOHTAJA Pankinjohtaja Markku Härkönen Pohjolan Osuuspankki

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 Ari Vuorentausta Lapland Hotels Oy

Toimitusjohtaja Riitta Rissanen Lapin AMK

Aluejohtaja Esa Ojala Stora Enso Oyj

Myyntijohtaja Raimo Pohjanen Pohjaset Oy
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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
Aluepäällikkö Kaija-Leena Kerkelä Alko 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 Yrjö Trög Norrhydro Oy

JÄSENET
Toimitusjohtaja Valto Ristimella BRP Finland 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 Jussi Vaara Veljekset Vaara Oy 

Hallituksen puheenjohtaja Juha Rönkä Veljekset Rönkä 

Varatoimitusjohtaja Elina Pienimäki Akkoy Service Oy

Elinvoimajohtaja Jukka Kujala Rovaniemen kaupunki

Aluepäällikkö Kai Tolonen FCG Suunnittelu ja tekniikka

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

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

Toimitusjohtaja Kirsi Mikkola Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy

Toimitusjohtaja Janne Honkanen Luxury Action Oy

Toimitusjohtaja Riitta Rissanen Lapin AMK

Toimitusjohtaja Klaus Kianen LapIT Oy

Yhteysjohtaja Mervi Nikander Lapin liitto

Yrittäjä Sirly Schinmann Aurora Estate Oy

Toimitusjohtaja Dilixianti Bolati SILTA Corporation Oy

Edellisen vuoden puheenjohtaja Ville Koivisto Rovaniemen Nuorkauppakamari

TULEVAISUUSVALIOKUNTA 

PUHEENJOHTAJA

Toimitusjohtaja Jan Palo Palot-yhtiöt Oy 

JÄSENET

Elinkeinopäällikkö Jukka Feodoroff Kemin kaupunki 

Kaupunginarkkitehti Jarmo Lokio Tornion kaupunki 

Johtaja Kaj Kostiander Tornion panimo 

Toimitusjohtaja Liisa Koivisto Farm Escape

Osaamispalvelujohtaja Sanna Laihinen Ammattiopisto Lappia

Toimitusjohtaja Heikki Palosaari Kemin Osuuspankki

Puheenjohtaja Jenni Kreivi Meri-Lapin Nuorkauppakamari ry 

Logistiikkajohtaja Antti Pietilä Maanrakennus Alamäki

Asiakkuuspäällikkö Tommi Uusitalo Dahl Suomi

Toimitusjohtaja Marko Alamartimo Team Botnia Oy

Toimitusjohtaja Jarmo Nousiainen Kemin Energia Oy 

Talousjohtaja Timo Huhtala Business Area Ferrochrome,  
Outokumpu Stainless Oy 

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

Ympäristöjohtaja Noora Ahola Mawson Resources

Osaamisalajohtaja Hannu Kähkölä Lapin AMK

Toiminnanjohtaja Pekka Suomela Kaivosteollisuus ry

Toimitusjohtaja Henrik Grind Boliden Kevitsa

Yksikön päällikkö Pekka Tuomela GTK

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

Toimitusjohtaja Arttu Saastamoinen Mainostoimisto Seven-1 Oy 

Yhteyspäällikkö Kristiina Vuopala Metsähallitus

Professori Heidi Pietarinen Lapin yliopisto

Tuottaja Taina Torvela Business Rovaniemi

Toimitusjohtaja Sakari Laukkanen Teippari Oy

MUOTOILUVALIOKUNTA 
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Hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo Lappset Group Oy

Ferrokromi-liiketoiminnan johtaja Martti Sassi Outokumpu Chrome Oy

Toimitusjohtaja Jukka Lakkapää J&J Lakkapää, Oy

Toimitusjohtaja Niina Pietikäinen Harriniva Hotels & Safaris

Toimitusjohtaja Ari Vuorentausta Lapland Hotels

Pankinjohtataja Markku Härkönen Pohjolan Osuuspankki

EDUSTAJAT KESKUSKAUPPAKAMARIN VALTUUSKUNNASSA 2020

Lapin materiaalipankki / AV Lappi Veijalainen
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TULOSLASKELMA
01.01.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 -31.12.2019

Varsinainen toiminta
Tuotot 137 413,77 217 577,146
Kulut
   Henkilöstökulut -237 538,31 -230 559,90
   Poistot -166,09 -221,45
   Muut kulut -195 090,51 -312 356,26
Tuotto/Kulujäämä -295 381,14 -325 560,47
Varainhankinta
   Tuotot
   Jäsenmaksutuotot 346 737,99 343 125,12
   Liiketoiminnan tuotot 8 110,00 18 994,00
   Kulut
   Jäsentoiminnan kulut -22 344,78 -22 197,29
   Liiketoiminnan kulut -14 083,73 -24 358,30
Yhteensä 318 419,48 315 563,53
Tuotto-/kulujäämä 23 038,34 -9 996,94
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
   Tuotot 57,16 2 128,78
   Kulut -78,20 -23,85
   Yhteensä -21,04 2 104,93
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 23 017,30 -7 892,01



TASE
31.12.2020 31.12.2019

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Sidotut rahastot

    Omakatteinen rahasto 2 260,20 2 260,20

Edellisten tilikausien ylijäämä 
/ alijäämä

43 989,56 51 881,57

Tilikauden ylijäämä / alijäämä 23 017,30 -7 892,01

Oma pääoma yhteensä 69 267,06 46 249,76

Vieras pääoma

  Lyhytaikainen vieras pääoma

    Saadut ennakot 19 158,00 12 158,00

    Ostovelat 12 790,39 13 438,92

    Muut velat 12 889,12 12 153,13

    Siirtovelat 63 512,96 72 299,63

Lyhytaikainen vieras pääoma 
yhteensä

108 350,47 110 049,68

Vieras pääoma yhteensä 108 350,47 110 049,68

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 177 617,53 156 299,44

31.12.2020 31.12.2019

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

  Aineelliset hyödykkeet

    Koneet ja kalusto 498,25 664,34

  Aineelliset hyödykkeet yhteensä 498,25 664,34

  Sijoitukset

    Muut osakkeet ja osuudet 7 262,84 7 262,84

Pysyvät vastaavat yhteensä 7 761,09 7 927,18

Omakatteisten rahastojen varat

    Rahat ja pankkisaamiset 2 260,20 2 260,20

Vaihtuvat Vastaavat

  Saamiset

   Lyhytaikaiset

    Myyntisaamiset 17 769,10 13 525,36

    Muut saamiset 12 068,31 12 057,06

    Siirtosaamiset 13 277,72 25 226,80

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 43 115,1  50 809,22

  Rahoitusarvopaperit

    Muut arvopaperit 26 691,52 26 691,52

  Rahoitusarvopaperit yhteensä 26 691,52 26 691,52

  Rahat ja pankkisaamiset 97 789,59 68 611,32

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 167 596,24 146 112,06

VASTAAVAA YHTEENSÄ 177 617,53 156 299,44
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Lapin kauppakamarin jäsenille

Lausunto 
Olemme tilintarkastaneet Lapin kauppakamarin (y-tunnus 
0283290-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. 
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 6. päivänä toukokuuta 2021

Anne Räisänen 
KHT, JHT

Hanna Petrelius
KHT

Ernst & Young Oy
Koskikatu 2  B 502, 96100 Rovaniemi

PricewaterhouseCoopers Oy
 Rovakatu 3, 96100 Rovaniemi
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TIMO RAUTAJOKI, TOIMITUSJOHTAJA          
p. 040 551 1289 I timo.rautajoki@chamber.fi

TIINA RONKAINEN, ASIAMIES
p. 040 1817v717 I tiina.ronkainen@chamber.fi

VIIVI LAKKAPÄÄ, ASIAMIES   
p. 040 511 1696 I viivi.lakkapaa@chamber.fi
(vanhempainvapaalla 15.1.-31.12.2021)

YHTEYSTIEDOT

Lapin kauppakamari
Maakuntakatu 29-31 B, 96200 Rovaniemi
lapinkauppakamari@chamber.fi
WWW.LAPLAND.CHAMBER.FI

FACEBOOK
Lapin kauppakamari
Arctic Business Forum

TWITTER
Lapin_kamari
ArcticBusinessForum

LINKEDIN
arcticbusinessforum
Lapland Chamber of Commerce

INSTAGRAM
Arctic_business_forum



WWW.LAPLAND.CHAMBER.FI

"Lapin kauppakamarin missiona 
on pohjoisen menestys"


