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Lapin tavaravienti 
5,8 miljardia euroa
• Osuus Suomen viennistä 7 %
• Teollisuuden osuus Lapin viennistä 89 %

Lapin matkailun vientiarvo 
466-520 miljoonaa euroa
• Saapunut 503 000 kansainvälistä 

matkustajaa
• Osuus kaikista Suomen kansainvälisistä 

matkustajista 29 %

Vahvuudet ja 
mahdollisuudet
• Kansainvälinen asiakaskunnan 

globaalius. Kysyntätrendien ja 
kilpailutilanteen tunnistaminen.

Uhat ja heikkoudet
• Työvoiman saatavuus, yleinen 

taloustilanne, energiakriisi, 
kansainväliset kriisit

• Kv. tukipalvelujen vähäinen käyttö 

Yritysten vientitoimintaArviot 2022



Lapin tavaroiden 
ulkomaankaupan viennin arvo
• Lapin tavaroiden ulkomaankaupan viennin arvon osalta 

tuorein tieto (ennakkotieto) on marraskuulta 2022 (Tulli)

• Lapin osuus Suomen viennistä on tammi-kesäkuussa 2022 
ollut 7 % ja vuonna 2021 6 %. Näitä lukuja hyödyntäen 
voimme arvioida, että joulukuusta 2021 -> marraskuuhun 
2022 (12 kk, 7% osuus) Lapin tavaraviennin arvo on noin 
5,8 miljardia euroa. Edellisen 12 kuukauden jaksolla 
joulukuusta 2020 -> marraskuuhun 2021 (12 kk, 6% osuus) 
Lapin tavaraviennin arvo oli 4,1 miljardia euroa.

• Lapin tavaraviennin arvo on näillä oletuksilla kasvanut 
noin 41 prosenttia.

• Lapin ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten määrä on 
Tullin, 2022 kesäkuun tilanteen mukaan 167 yritystä. 
Määrä on aiemmin ollut suurempi (esim. 2015, 252 kpl)

• Toimialakohtaiseen vientiarvon tarkasteluun ei Lapin 
osalta löydy yksityiskohtaista tietoa vaan tässä joudumme 
tekemään em. oletuksiin pohjautuvan arvion karkealla 
toimialaluokituksella (lähde: Tulli, 2022 kesäkuun tilanne):

• Lapin tavaraviennin arvo toimialoittain:
• Teollisuus, 89,3 % -> 5,1 miljardia euroa
• Kauppa, 0,7 % -> 40,4 miljoonaa euroa
• Muut toimialat, 10 % -> 576 miljoonaa
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Matkailun vientiarvo
• Tuorein virallinen tieto rekisteröityihin majoitusliikkeisiin saapuneista 

yltää vuoteen 2020, ennakkotietona ulkomaisesta 
matkailukysynnästä. Tarkempi näkymä on vuodesta 2019. Viive 
tilastoinnissa johtunee koronapandemiasta. Matkailukysynnän 
osalta tärkeää matkailijoiden rahankäyttöä ei luultavasti ole 
selvitetty samalla tarkkuudella kuin aiemmin.

• Matkailukysyntää voidaan arvioida / estimoida visitory.io:sta
saatavilla olevien lukujen avulla.

• Lapin markkinaosuus kaikista ulkomaalaisten tekemistä 
rekisteröidyistä yöpymisistä vuonna 2022 oli 28,7 %.

• Oletusten perusteella Lapin matkailun vientiarvo on 466 – 520 
miljoonaa euroa, kun oletetaan matkailukysynnän per saapunut 
olevan samaa tasoa kuin vuosina 2019 ja 2020 (926 – 1034 euroa)

Vuosi Saapuneet* Matkailu-
kysyntä €

€/saapunut

2019 647 000 599 milj.eur. 926 eur

2020 261 000 270 milj.eur. 1034

2021 190 000 176 milj.eur.**
196 milj.eur.***

926 eur**
1034 eur***

2022 503 000 466 milj.eur.**
520 milj.eur.***

926 eur**
1034 eur***

*rekisteröidyt majoitusliikkeet
**oletus, että kysyntä per saapunut on vuoden 2019 tasolla
***oletus, että kysyntä per saapunut on vuoden 2020 tasolla
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Kyselyn vastaajista
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• Lapissa on yrityksiä noin 12 600. Yritysmäärän osalta 
suurimmat toimialat ovat:
• Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 16 %
• Kauppa, 12 %
• Rakentaminen, 11 %
• Kiinteistöalan toiminta, 10 %
• Teollisuus, 7 %
• Kuljetus ja varastointi, 7 %
• Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, 7 %
• Majoitus- ja ravitsemistoiminta, 6 %

• Kyselyssä tiedonkeruun ensimmäisessä osassa kutsu 
tutkimukseen lähetettiin Lapin kauppakamarin jäsenille. 
Toisessa osassa Taloustutkimus haastatteli puhelimitse valittujen 
toimialojen vähintään 5 työntekijää työllistäviä yrityksiä 
(matkailuun liittyvät toimialat, teollisuusyritykset sekä 
kaivostoiminnan yritykset). Kyselyn kohdeyrityksissä on näin 
ollen painotettu potentiaalisimpia vientiyrityksiä. 

• Alueellisesti painottuvat Rovaniemen ja Kemi-Tornio-seutujen 
yritykset

• Toimialoista yleisimmät ovat matkailun toimialat ja teollisuus

• Yrityskoon osalta painotus kyselyssä oli hieman suuremmissa 
yrityksissä.



Vientiliiketoiminnan nykytila ja 
pullonkaulat
• Yrityksistä 31 prosenttia kertoo olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia, 51 prosenttia pyrkii kasvamaan maltillisesti

• Vientitoimintaa harjoittavista yrityksistä 30 prosenttia kertoo, että viennin/ulkomaisten asiakkaiden osuus liikevaihdosta vuonna 2022 oli yli 70 
prosenttia

• Tärkein vientituote-/palveluryhmä vuonna 2022 oli palvelut, 46 prosenttia. Investointitavaroita ja kulutushyödykkeitä tärkeimpänä piti 
molempia 21 prosenttia

• Vientitoiminnan ja kansainvälistymisen näkökulmasta mahdollisina kehittämiskohteina mainitaan useimmin markkinointi ja myynti, 32 
prosenttia. Myös tuotannossa ja tuotekehityksessä, 16 prosenttia sekä yhteistyössä/verkottumisessa (mm. alihankintojen osalta), 14 prosenttia 
on usein kehittämistä.

• Erikseen kysyttynä viennin ja kansainvälistymisen pullonkauloista, nousevat useimmin esiin:
• Työvoiman saatavuus, 49 prosenttia
• Yleinen suhdannetilanne / taloustilanne, 49 prosenttia

• Erikseen kysyttynä viennin ja kansainvälistymisen uhkakuvista, nousevat useimmin esiin:
• Energiakriisi, 53 prosenttia (erittäin tai melko suuri este)
• Inflaatio, 52 prosenttia
• Työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet, 51 prosenttia
• Kuluttajien ostovoiman heikkeneminen, 50 prosenttia
• Venäjän hyökkäys Ukrainaan, 43 prosenttia
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Kuinka suurena ulkopuolisena esteenä tai pullonkaulana pidätte seuraavia 
tekijöitä, kun ajattelette vientiä ja kansainvälistymistä? Näillä tarkoitamme 
sellaisia esteitä, joihin yrityksenne ei voi suoraan itse vaikuttaa.
Yrityksellä on vientiä/liiketoimintaa ulkomailla, n=57
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5 Erittäin suuri este 4 3 2 1 Erittäin pieni este En osaa sanoa Saldoluku Keskiarvo

32 3,44

26 3,26

-11 2,86

-14 2,79

-18 2,61

-25 2,63

-30 2,56

-42 2,40
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Missä määrin seuraavat asiat uhkaavat yrityksesi 
vientitoimintaa ja kansainvälistymistä?
Yrityksellä on vientiä/liiketoimintaa ulkomailla, n=57
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Vientipotentiaali ja valmius tehdä 
liiketoimintaa sekä kysyntätrendit
• Lapin vientiyritysten asiakaskunta tulee kattavasti eri puolilta maailmaa, useimmin Euroopasta, yksittäisistä maista useimmin 

mainitaan Ruotsi, 47 prosenttia, Iso-Britannia- ja Pohjois-Irlanti, 39 prosenttia, Norja 25 prosenttia, Yhdysvallat, 23 prosenttia. Kaiken 
kaikkiaan EU-maita mainitaan usein.

• Lappilaiset vientiyritykset tuntevat kysyntätilannetta kansainvälisillä markkinoilla hyvin ja ovat optimistisia kysyntätilanteen 
kehittymiseen myönteisesti

• 70 prosenttia tuntee erittäin tai melko hyvin
• 70 prosenttia arvioi kysyntätilanteen paranevan

• Myös kilpailutilanteesta Lapin vientiyritykset ovat melko hyvin selvillä ja enemmistö ajattelee tilanteen paranevan
• 72 prosenttia tuntee erittäin tai melko hyvin
• 54 prosenttia arvioi kilpailutilanteen paranevan lähivuosina

• Kaikista haastatelluista yrityksistä 40 prosenttia suunnittelee viennin / myynnin aloittamista uusiin kohdemaihin.
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Lappilaisten yritysten viennin tukitoimien 
käyttö ja tarve sekä kilpailukyky
• Lapin haastatelluista vientiyrityksistä lähes puolet ei ole käyttänyt kansainvälistymiseen liittyviä palveluita

• Useimmin on käytetty Business Finlandin palveluja
• Kansainvälistymispalvelut, 28 prosenttia
• Rahoituspalvelut, 25 prosenttia

• Noin viidesosa on käyttänyt ELY-keskusten kansainvälistymispalveluja, 21 prosenttia

• Muista palveluntarjoajista mainintoja saavat melko usein myös yksityiset kansainvälistymispalvelut, 16 prosenttia, seudulliset kehitysyhtiöt 
ja alueorganisaatiot, 16 prosenttia, Finnvera, 14 prosenttia sekä yrittäjäjärjestöt, 12 prosenttia.

• Palveluja käyttäneistä reilut neljä kymmenestä sai kaikki tarvitsemansa palvelut, reilut neljä kymmenestä koki palvelut hyödyllisiksi, 
mutta olisi tarvinnut lisäksi jotain muuta.

• Voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä 75 prosenttia on käyttänyt jotakin em. palvelua, kasvamaan pyrkivistä vain 39 prosenttia.

• Reilulla puolella haastatelluista vientiyrityksistä, 58 prosenttia, on tarvetta kansainvälistymispalveluille seuraavan 12 kuukauden aikana
• Useimmin tarve liittyy:

• Markkinatietoon, 73 prosenttia
• Rahoitukseen (tuote- tai palvelukehitys), 55 prosenttia
• Asiantuntevaan neuvontaan, 48 prosenttia
• Saman alan kotimaisten toimijoiden yhteistyöhön, 48 prosenttia
• Liiketoimintakontakteihin kohdemarkkinoilla, 45 prosenttia

• Vastanneista yrityksistä 74 prosenttia kokee yrityksensä vientitoiminnan tulevaisuuden myönteisenä, vain 4 prosenttia kielteisenä.
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Selvityksen taustaa
Lapin kauppakamari tilasi Taloustutkimus Oy:ltä selvityksen lappilaisten yritysten vientitilanteesta ja –potentiaalista. Toimeksianto 
kohdistui kahdesta osasta:

1) Tilastokatsaus, jolla tuotetaan tietoa:
• Millaisia Lapin vientiin liittyviä tilastoja on tällä hetkellä olemassa ja millaisista tiedoista on puute?
• Mikä on viennin nykytila eri toimialoilla alueellisten numeraalisten tilastojen valossa?
• Matkailun vientiarvo –tilasto
• Lappilaisen viennin kehityksen seurantaan sopiva malli ja indikaattorit?

2) Kyselytutkimus, jolla tuotetaan tietoa:
• Lapin kärkitoimialojen yritysten vientiliiketoiminnan nykytilasta ja mahdollisista pullonkauloista ja vientiä haittaavista 

tekijöistä
• Vientipotentiaalista ja valmiudesta tehdä vientiliiketoimintaa
• Mitkä ovat tämänhetkiset ja tulevien vuosien kysyntätrendit helposti saavutettavilla markkinoilla
• Lappilaisten yritysten kilpailukyky ja kovimmat haastajat 
• Miten lappilaisten yritysten vientipotentiaalia voitaisiin tukea ja minkälaista apua yritykset kaipaavat vientityöhönsä

Tämä raportti sisältää tilastokatsauksen sekä tulokset kyselytutkimuksesta.

Yhteyshenkilöt Taloustutkimuksessa olivat Timo Myllymäki, Tommi Saarnio ja Kari-Pekka Töyrylä. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: 
etunimi.sukunimi@taloustutkimus.fi.

113.2.2023



Toteutuksesta
1) Tilastokatsaus, toteutettiin ns. desk – tutkimuksena. Katsaus 
tuotettiin tutustumalla olemassa oleviin tilastoihin mm. seuraavista 
lähteistä:

• Business Finland, EK, Finavia, Kaiva, 
Kauppakamari/Keskuskauppakamari, Luke, MaRa, Palta
ry, Satamaliitto, Suomen Yrittäjät, TEM, Tilastokeskus, Tulli, 
Visit Finland, Väylävirasto ja eri teollisuuden liittoja.

2) Kyselytutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä siten, että Lapin 
kauppakamari lähetti kutsun ja muistutukset osallistua tutkimukseen 
jäsenyrityksilleen joulukuussa 2022 sekä tammikuussa 2023. 
Vastauksia sähköiseen kyselyyn saatiin 46 yritykseltä. Lisäksi 
Taloustutkimus haastatteli puhelimitse 24 kpl teollisuuden, matkailun 
ja kaivostoiminnan alojen yrityksiä. Vastaajia on siis yhteensä 70 kpl.

Kyselytutkimuksella haettiin näkemyksiä seuraavanlaisiin 
tiedontarpeisiin:

• Lapin kärkitoimialojen yritysten vientiliiketoiminnan nykytila 
ja mahdolliset pullonkaulat ja vientiä haittaavat tekijät

• Vientipotentiaali ja valmius tehdä vientiliiketoimintaa
• Tämänhetkiset ja tulevien vuosien kysyntätrendit 
• Lappilaisten yritysten kilpailukyky ja kovimmat haastajat 
• Lappilaisten yritysten vientipotentiaalin tukeminen ja 

avuntarve vientityöhön
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Kiitos!
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