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Valtionvarainministeriön  
taloudellinen katsaus, kevät 2021

Talous toipuu koronapandemiasta selvästi vasta vuoden 2021 loppu-
puolella. Talouskasvu kiihtyy 2,6 prosenttiin vuonna 2021 globaalin el-
vytyksen tukemana edellyttäen, että covid-19-tautitapausten ilmaan-
tuvuus painuu matalalle tasolle kesään mennessä, jolloin liikkumiselle 
ja liiketoiminnalle asetettuja rajoituksia voidaan purkaa. BKT:n arvioi-
daan kasvavan 2,5 % vuonna 2022 ja 1,5 % vuonna 2023. Vuosina 
2024–2025 talouskasvu hidastuu reiluun prosenttiin. Julkisen talou-
den alijäämä pienenee vuonna 2022 voimakkaasti, mutta jää edel-
leen alijäämäiseksi ja julkinen velka suhteessa bruttokansantuottee-
seen jatkaa kasvuaan. 

Asuntoinvestoinnit kääntyvät kasvuun vuonna 2022, ja kasvavat 
2,0 % vuonna 2023. Teollisuuden toimitilarakentaminen ja investoin-
nit kasvavat selvästi. Rakentamisinvestoinnit kasvavat myös uudis-
tettaessa energiainfrastruktuuria Suomen kestävän kasvun ohjelman 
mukaisesti. Kone- ja laiteinvestoinneissa näkyy elpymisen merkkejä 
maailmantalouden kasvunäkymien ja Kemin biotuotetehtaan ja mui-
den vireillä olevien suurhankesuunnitelmien myötä. Tutkimus- ja ke-
hitysinvestoinnit kasvavat osittain elpymis- ja palautumistukivälineen 
tukemana. Yksityinen kulutus ja teollisuuden tuotanto kasvavat. Mat-
kailu elpyy covid-19-pandemiariskien hiipuessa, ja talouden elpymi-
nen voimistuu palvelualoilla vuosina 2022 ja 2023. 

Maailmantalous elpyy tänä vuonna 5,2 prosentin kasvuun viime 
vuoden 3,4 prosentin supistumisen jälkeen tasaantuen 3,8 prosenttiin 
ensi vuonna ja 3,1 prosenttiin vuonna 2023. Euroalueella erityises-
ti teollisuuden, mutta myös palveluiden näkymät ovat kohentuneet 
merkittävästi. Euroopassa ulkomaankaupan arvioidaan elpyvän hi-
taammin kuin maailmankaupan. Elvytystoimet tukevat kulutusta ja in-
vestointeja, mikä tukee Suomen vientiä. Viennin volyymin arvioidaan 
kasvavan 4,6 % vuonna 2021 erityisesti tavaraviennin vetämänä. 
Vuonna 2022 viennin kasvu jatkuu vahvana ja vuonna 2023 vienti 
kasvaa hidastumisesta huolimatta 3,7 %. 

Talouden elpyminen kiihdyttää työllisten määrän kasvua. Työllis-
ten määrän ennustetaan lisääntyvän vuonna 2022 runsaan prosen-
tin. Työllisten määrä ylittää vuoden 2019 tason vasta vuonna 2023, 
jolloin työllisyysaste nousee runsaaseen 73 prosenttiin. 
(Taloudellinen katsaus, kevät 2021, 12.5.2021. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:22. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-493-6) 

Suhdannekuva 
Lapin suhdannekehitys notkahti koko maata voimakkaam-
min koronaviruspandemian rajoitustoimien iskiessä ke-
väällä 2020. Tarkastelussa olevista toimialoista vain kaivos-
toiminnan kehitystrendi jatkui kasvussa. Kaivostoiminnan 
lisäksi rakentamisen ja kaupan liikevaihdon vuosikehitys 
oli positiivinen. Eniten liikevaihto romahti majoitus- ja ravit-
semistoiminnassa ja matkailupalveluissa. Henkilöstömää-
rän (ml. julkinen sektori) kehitystrendi notkahti liikevaihtoa 
vähemmän, mutta vuosimuutos oli negatiivinen, poikkeuk-
sena vain kaivostoiminta. Lapin yli 20 henkilöä työllistävien 
ja ulkomaankauppaa käyvien yritysten liikevaihdon muu-
tosvaikutus oli negatiivinen koko vuoden 2020. Varovaisen 
positiivista kehitys oli ainoastaan nuorilla pk-yrityksillä.

Vuonna 2020 Lapin kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto su-
pistui 8,5 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Liikevaihto laski jokaisella 
vuosineljänneksellä. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto supis-
tui 3,6 prosenttia ja muilla neljänneksillä lasku oli voimakkaampaa: 
toisella neljänneksellä 14,4 prosenttia, kolmannella 9,0 prosenttia ja 
neljännellä 7,5 prosenttia. Liikevaihto kasvoi vielä vuonna 2019 (+1,3 
%), joskin vähemmän kuin edeltävinä kahtena vuonna. Koko maan 
kaikkien toimialojen liikevaihto laski 4,3 prosenttia vuonna 2020. 

Myös Lapin teollisuuden vientiliikevaihto oli koko maata voimak-
kaammassa laskusuunnassa vuonna 2020. Vuositasolla vientiliike-
vaihto supistui Lapissa 17,6 prosenttia ja koko maassa 5,5 prosenttia. 
Neljänneksittäin vientiliikevaihdon kehitys oli hyvin samanlainen kuin 
kaikkien toimialojen liikevaihdon, hieman jyrkemmällä laskulla. Ensim-
mäisellä neljänneksellä vienti laski 10,5 prosenttia. Toisella ja kolman-
nella neljänneksellä kehitys oli heikointa: toisella neljänneksellä vienti 
laski 28,1 prosenttia ja kolmannella 22,8 prosenttia. Viimeisellä nel-
jänneksellä vienti supistui 7,8 prosenttia. Lapin vientiliikevaihto laski 
myös edellisenä vuonna (-4,0 %). 

Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä (ml. julkinen sektori) laski 
3,7 prosenttia vuonna 2020. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä hen-
kilöstömäärä kasvoi 1,0 prosenttia. Muilla neljänneksillä henkilöstö-
määrä laski: voimakkaimmin toisella neljänneksellä 8,0 prosenttia, 
kolmannella 4,8 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 2,5 prosent-
tia. Kolmena edellisenä vuonna henkilöstömäärä kasvoi, vuonna 
2019 kasvua kertyi 1,9 prosenttia. Koko maassa henkilöstömäärä 
laski 3,1 prosenttia vuonna 2020.

          Lapin suhdannetrendit
• Lapin suhdannekehitys notkahti koko maata voimakkaammin koronaviruspandemian rajoitustoimien iskiessä keväällä 2020 - Henkilös-

tömäärän (ml. julkinen sektori) kehitystrendi notkahti liikevaihtoa vähemmän.
• Yli 20 henkilöä työllistävien ja ulkomaankauppaa käyvien yritysten liikevaihdon muutosvaikutus oli negatiivinen koko vuoden.
• Kaivostoiminnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu jatkui Lapissa voimakkaana - Liikevaihtokehitys oli koko maata voimakkaam-

massa kasvussa. 
• Teollisuuden liikevaihdon trendi noudattelee viennin ja suuryritysten kehitystä. Lapin teollisuuden liikevaihtokehitys notkahti Lapissa 

enemmän kuin koko maassa - Henkilöstömäärän lasku jäi liikevaihtoa pienemmäksi.
• Lapin teollisuuden pois lukien suuryritykset liikevaihtokehitys notkahti koko toimialaa vähemmän. 
• Rakentamisen liikevaihto pysytteli koko maata paremmassa kasvussa vuonna 2020 - Henkilöstömäärä laski jo toista vuotta peräkkäin. 
• Kaupan liikevaihdon ja henkilöstömäärän trendikehitys on tasaantunut - Liikevaihdon vuosimuutos oli lievästi plussalla, mutta henkilös-

tömäärä laski.
• Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kehitys notkahti keväällä 2020, joskaan ei yhtä paljon kuin koko maassa - Myös henkilöstömää-

rän vuosimuutos päätyi miinukselle. 
• Liike-elämän palveluissa liikevaihdon ja henkilöstömäärän pitkään jatkunut kasvutrendi taittui - muiden toimialojen kehitys heijastuu liike-

elämän palveluihin ja vuoden 2020 kehitykseen vaikutti mm. koronaepidemiatilanteen vähentämä vuokratyövoiman tarve.  
• Matkailun vuodesta 2015 lähtien kasvussa ollut liikevaihto notkahti koronaviruksen rajoitustoimien iskiessä keväällä 2020 ja vuosikehitys 

oli vahvasti laskeva. Myös henkilöstömäärän kehitystrendi notkahti ja vuosimuutos painui miinukselle.   
• Koronaepidemian vaikutukset näkyivät positiivisten vuosien jälkeen suhdannekehityksen notkahduksena kaikissa Lapin matkailukes-

kuksissa, erityisesti liikevaihdossa, mutta myös henkilöstömäärässä. 
• Vuoden 2020 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto laski Lapissa kaikissa muissa seutukunnissa paitsi Tunturi-Lapissa - 

Kemi-Torniota lukuun ottamatta liikevaihdon trendi pysytteli koronapandemian vaikutuksista huolimatta vertailuvuoden 2015 yläpuolella. 
• Kemi-Tornion seutukunnan liikevaihto ja henkilöstömäärä (ml. julkinen sektori) notkahtivat enemmän kuin koko Lapissa - Myös Rovanie-

men seutukunnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän positiivinen trendikehitys taittui. 
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Kasvukatsaus 
Lapin suurten (yli 20 henkilöä työllistävät) yritysten liikevaihdon muutos-
vaikutus oli negatiivinen vuoden 2020 kaikilla neljänneksillä vaihdellen 
-3,5 prosentin ja -9,6 prosentin välillä. Ulkomaankauppaa käyvien yritys-
ten muutosvaikutus oli niin ikään negatiivinen koko vuoden. Varovaisen 
positiivista kehitys oli ainoastaan nuorilla pk-yrityksillä, joiden kasvuvaiku-
tus vaihteli neljänneksittäin 0,4 prosentin ja yhden prosentin välillä.
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Lapin talouden rakenne 

Lappi avainlukuina 

Lapin väkiluku oli vuoden 2020 lopussa lähes 176 700. Uusimpien tilas-
tojen mukaan Lapissa oli työvoimaa 80 790 henkilöä, työpaikkoja lähes 
71 400 ja alueen bruttokansantuote noin 7 miljardia euroa. Taloudellinen 
huoltosuhde, 147 työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä sataa työllistä 
kohti, parani edellisestä vuodesta, mutta on heikompi kuin koko maassa.

Ennakkoarvion mukaan Lapin yritysten liikevaihto oli vuonna 2020 
noin 12,8 miljardia euroa ja teollisuuden vientiliikevaihto 3,3 miljardia eu-
roa. Yritysten ja yhteisöjen (ml. julkinen sektori) henkilöstömäärä oli viime 
vuonna ennakkoarvion mukaan noin 59 770 henkilötyövuotta. Vuonna 
2019 Lapissa toimi 12 470 yritysten toimipaikkaa, joiden henkilöstö oli 
yhteensä 41 550 henkilötyövuotta.

Työpaikkarakenne 

Lapin työpaikoista kaikkiaan 67 prosenttia on yksityissektorilla (yksityinen 
sektori, valtioenemmistöinen Oy, yrittäjät) ja 33 prosenttia julkisella sek-
torilla (valtio, kunta). Työpaikkarakenteessa näkyy työpaikkojen lisään-
tyminen yksityissektorilla. Ero koko maan työnantajasektoreittaiseen 
jakaumaan, ja erityisesti yksityissektorin osuuteen, on kaventunut. Huo-
mattavimmat erot ovat yksityisen sektorin alempi osuus (-7 % -yksikköä) 
ja kuntasektorin koko maata korkeampi osuus (+4 % -yksikköä). Muiden 
osalta ero on enimmillään vain 1,4 % -yksikköä. 

Toimialoittain tarkasteltuna suurimpia työllistäjiä Lapissa ovat terve-
ys- ja sosiaalipalvelut, jalostus (ml. kaivostoiminta), liike-elämän palve-
lut, kauppa ja muut palvelut. Samat toimialat ovat suurimpia myös koko 
maassa ja Lapin työpaikkojen toimialarakenne eroaa enimmillään 3 % 
-yksiköllä/toimiala koko maan rakenteesta.

4



Erikoistumisalat 
Yritystoiminnan erikoistumista voidaan tarkastella suhteuttamalla Lapin 
kunkin toimialan henkilöstömääräosuus koko maan osuuteen. Indeksi-
tarkastelun (koko maa=100) mukaan Lappi on erikoistunut vahvimmin 
kaivostoimintaa palvelevaan toimintaan, metallimalmien louhintaan, mat-
katoimistojen ja matkanjärjestäjien toimintaan, metallien jalostukseen, 
majoitukseen sekä metsätalouteen ja puunkorjuuseen. Matkailuelinkei-
non vahva asema ja vaikutukset useille toimialoille näkyy myös matkailua 
palvelevilla henkilöstömäärältään pienillä toimialoilla koko maata korke-
ampana indeksinä, esimerkkinä kirjastojen, arkistojen, museoiden ja mui-
den kulttuurilaitosten toiminta. Tehtäessä vastaava erikoistumislaskelma 
yritysten liikevaihdon mukaan, Lapin erikoistumisalaksi nousee edellä 
mainittujen lisäksi moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävau-
nujen valmistus.

Toimialojen liikevaihto ja henkilöstömäärä 
Vuoden 2020 ennakkoarvion mukaan teollisuuden osuus Lapin yritysten 
liikevaihdosta oli 45 %. Kaivostoiminta mukaan luettuna osuus nousee 50 
prosenttiin. Kaupan osuus liikevaihdosta oli lähes 19 prosenttia, rakenta-
misen yli 7 prosenttia ja matkailulle tyypillisten toimialojen (majoitus- ja 
ravitsemistoiminta ja useista toimialoista koostuva matkailupalvelut) lä-
hes 5 prosenttia.

Yritysten henkilöstömäärä jakaantuu liikevaihtoa tasaisemmin eri 
toimialoille. Teollisuus oli henkilöstömäärältään suurin, vuoden 2020 en-
nakkoarvion mukaan 7 220 henkilötyövuotta. Seuraavaksi eniten työllis-
tivät kauppa 5 900, liike-elämän palvelut 5 640 ja rakentaminen 4 850 
henkilötyövuotta. Matkailulle tyypillisten toimialojen (kuviossa majoitus- ja 
ravitsemistoiminta ja useista toimialoista koostuva matkailupalvelut) työlli-
syysvaikutus oli vuonna 2020 yhteensä 5 940 henkilötyövuotta.

Lapin Materiaalipankki | VisitKemi
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Toimialojen kehitys 
Kaivostoiminta erottuu pitkän aikavälin trendikehityksessä muita toimialoja 
positiivisemmalla liikevaihtokehityksellään, myös vuonna 2020. Kaikkien 
muiden tarkasteltujen toimialojen liikevaihdon trendikehitys notkahti vuonna 
2020 henkilöstömäärää enemmän. Kaivostoiminnan jälkeen liikevaihdon 
trendi sinnitteli parhaiten rakentamisessa, liike-elämän palveluissa ja kau-
passa. Teollisuuden liikevaihdon trendi notkahti jo vuoden 2019 joulukuusta 
alkaen ja pysyi koko vuoden 2020 vertailuvuoden 2015 alapuolella. Eniten 
liikevaihdon trendi notkahti maaliskuussa 2020 majoitus- ja ravitsemistoi-
minnassa, kuljetuksessa ja varastoinnissa ja matkailupalveluissa. Majoitus- 
ja ravitsemistoiminnassa trendi jäi alle vertailuvuoden koko loppuvuoden 
ajan. Henkilöstömäärän kehitystrendi pysyi vuonna 2020 kuljetusta ja va-
rastointia lukuun ottamatta muilla tarkastelluilla toimialoilla vertailuvuoden 
yläpuolella. Positiivisimpana kehitys jatkui kaivostoiminnassa ja toiseksi 
parhaana matkailupalveluissa trendinotkahduksesta huolimatta. Teollisuu-
dessa ja kaupassa henkilöstömäärä ei muiden toimialojen tapaan notkah-
tanut, mutta pysytteli vain hieman vertailuvuoden yläpuolella. 

Vuonna 2020 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta tarkastelluista toimi-
aloista ainoastaan kaivostoiminnassa, rakentamisessa ja kaupassa. Eniten 
liikevaihto laski majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja matkailupalveluissa. 

Vuoden 2020 henkilöstömääräkehitys oli positiivinen ainoastaan kai-
vostoiminnassa. Muilla tarkastelluilla toimialoilla henkilöstömäärä laski lii-
kevaihdon tapaan voimakkaimmin, joskin liikevaihtoa vähemmän, majoi-
tus- ja ravitsemistoiminnassa ja matkailupalveluissa. Myös teollisuudessa 
henkilöstömäärän lasku jäi selvästi liikevaihdon laskua pienemmäksi. Kau-
passa ja rakentamisessa henkilöstömäärä väheni, vaikka liikevaihto säilyi 
plussalla. 

Henkilöstöpalveluyritysten kautta tapahtuva henkilöstön vuokraus on 
tyypillistä useilla toimialoilla erityisesti sesonkiluontoisissa ja sijaistyövoi-
matarpeissa. Vuokratyövoima kirjautuu henkilöstömäärissä liike-elämän 
palveluihin. Sitä ei pystytä kohdentamaan työvoiman käyttäjäyrityksen toi-
mialan mukaan. Esim. matkailussa vuokratyövoiman käyttö on yleistä, joten 
matkailutoimialojen henkilöstömäärän kehitystrendien ja vuosimuutosten 
tarkastelussa tämä ilmiö on otettava huomioon. Merkittävä vuokratyövoi-
man käytön lisäys henkilöstön rekrytoinnissa voi näkyä huomattavanakin 
liikevaihtokehityksestä poikkeavana vuosimuutoksena henkilöstömääräs-
sä. Vuoden 2020 kehityksessä tämä osaltaan selittää henkilöstömäärän 
liikevaihtoa pienempää notkahdusta majoitus- ja ravitsemistoiminnassa ja 
matkailupalveluissa. Lisäksi joissain tapauksissa henkilöstöpalveluyritysten 
liikevaihtoa ja henkilöstömäärää ei pystytä kohdentamaan alueellisesti sin-
ne, missä toiminta tapahtuu.

Lapin Materiaalipankki | Terhi Tuovinen
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Toimialan ennakkoarvio 
2020

Liikevaihto, milj. € Henkilöstö, htv

Kaivostoiminta ja louhinta 677 2 010

Kaivostoiminnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu jatkui La-
pissa voimakkaana poiketen muista tarkastelluista toimialoista. Liike-
vaihtokehitys oli koko maata voimakkaammassa kasvussa. Kaivos-
toiminnassa voimakkain muutosvaikutus oli suurilla, yli 20 henkilöä 
työllistävillä, ulkomaankauppaa harjoittavilla ja viisi vuotta tai kauem-
min toimineilla yrityksillä

Kaivostoiminnan ja louhinnan liikevaihto kasvoi Lapissa voimakkaasti vuon-
na 2020 poiketen muista toimialoista. Koko vuoden 2020 aikana liikevaihto 
kasvoi 28,9 prosenttia vuodesta 2019. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
liikevaihto kasvoi 10,7 prosenttia. Toisella neljänneksellä liikevaihdon kasvu 
oli erityisen voimakasta 69,2 prosentin kasvulla. Kolmannella neljännek-
sellä liikevaihto kasvoi 20,9 prosenttia ja vuoden viimeisellä neljänneksel-
lä 24,6 prosenttia. Vuosien 2016 - 2017 vahvan yli 24 % kasvun jälkeen 
kaivostoiminnan liikevaihto laski Lapissa vuosina 2018 (-4,0 %) ja 2019 
(-1,8 %). Koko maassa kaivostoiminnan ja louhinnan liikevaihto kasvoi 7,1 
prosenttia vuonna 2020. 

Liikevaihdon tapaan myös kaivostoiminnan ja louhinnan henkilöstömää-
rä kasvoi Lapissa vuoden 2020 aikana, joskaan kasvu ei ollut yhtä voima-
kasta kuin liikevaihdon kasvu. Vuositasolla tarkasteltuna henkilöstömäärä 
kasvoi 5,5 prosenttia vuodesta 2019. Voimakkainta kasvu oli ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä, jolloin henkilöstömäärä kasvoi 8,5 prosenttia edellis-
vuodesta. Muilla vuosineljänneksillä kasvu oli hieman maltillisempaa: toi-
sella neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi 3,5 prosenttia, kolmannella 4,8 
prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 5,4 prosenttia. Vuonna 2019 kaivos-
toiminnan henkilöstömäärä lisääntyi Lapissa 9,9 prosenttia.

Kasvukatsaus 

Kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla voimakkain muutosvaikutus oli 
vuonna 2020 suurilla, yli 20 henkilöä työllistävillä, ulkomaankauppaa har-
joittavilla ja viisi vuotta tai kauemmin toimineilla yrityksillä, joiden vaikutus 
toimialan liikevaihdon kehitykseen pysyi positiivisena läpi koko vuoden. 
Toimialan kehitys oli vuonna 2020 kaiken kaikkiaan positiivista, sillä jokai-
sella neljänneksellä kasvaneita yrityksiä oli supistuneita enemmän ja niiden 
muutosvaikutus oli suurempi kuin liikevaihdoltaan supistuneilla yrityksillä.

Kaivostoiminta ja louhinta  
Metallimalmien louhinta; Muu kaivostoiminta ja louhinta; Kaivostoimintaa palveleva toiminta

Lapin Materiaalipankki | Agnico Eagle Finland Oy
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Teollisuus  
Tuotteiden valmistus; Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus

Teollisuuden liikevaihdon trendi noudattelee viennin ja suuryritys-
ten kehitystä. Lapin teollisuuden liikevaihtokehitys notkahti Lapissa 
enemmän kuin koko maassa. Liikevaihdon trendi jäi vertailuvuotta 
2015 heikommaksi, vaikka liikevaihdon lasku jäi loppuvuodesta mal-
tillisemmaksi ja joulukuun vuosimuutos oli plussalla. Lapin teolli-
suudessa pois lukien suuryritykset liikevaihtokehitys notkahti koko 
toimialaa vähemmän ja trendi pysytteli vertailuvuoden yläpuolella. 
Henkilöstömäärän lasku jäi liikevaihtoa pienemmäksi. Muutosvaiku-
tus oli negatiivinen läpi vuoden kaiken kokoisilla teollisuusyrityksillä. 

Lapin teollisuuden liikevaihto supistui 15,7 prosenttia vuonna 2020 edel-
lisen vuoden tasosta. Liikevaihto laski jokaisella vuosineljänneksellä. En-
simmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski 9,8 prosenttia. Toisella ja 
kolmannella neljänneksellä liikevaihto laski voimakkaammin: toisella nel-
jänneksellä 24,9 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 20,3 prosenttia. 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä lasku oli hieman maltillisempaa 7,3 pro-
senttia. Myös vuonna 2019 teollisuuden liikevaihto väheni 3,1 prosenttia toi-
sen vuosipuoliskon laskun myötä, kahden edellisen kasvuvuoden (3,0 pro-
senttia vuonna 2018 ja 11,9 prosenttia vuonna 2017) jälkeen. Koko maassa 
teollisuuden liikevaihto laski 5,7 prosenttia vuonna 2020. 

Lapin teollisuuden henkilöstömäärä supistui liikevaihdon tapaan vuoden 
2020 aikana, mutta henkilöstömäärän lasku oli maltillisempaa kuin liike-
vaihdon. Koko vuoden aikana henkilöstömäärä laski 1,6 prosenttia. Hen-
kilöstömäärä laski kolmella ensimmäisellä neljänneksellä ja kasvoi lievästi 
viimeisellä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä henkilöstömäärä laski 0,4 
prosenttia, toisella 1,9 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 4,2 prosent-
tia. Viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä puolestaan kasvoi 0,3 pro-
senttia vuodentakaisesta. Teollisuuden henkilöstömäärä oli kasvussa kol-
mena edellisenä vuonna, vahvimmillaan 4,0 prosenttia vuonna 2019. Koko 
maassa teollisuuden henkilöstömäärä laski 2,9 prosenttia vuonna 2020. 

Myös Lapin teollisuuden vientiliikevaihto oli laskusuunnassa vuonna 
2020. Vuositasolla vientiliikevaihto supistui 17,6 prosenttia. Vuosineljännek-
sittäin vientiliikevaihdon kehitys oli hyvin samanlainen kuin koko liikevaih-
donkin, hieman jyrkemmällä laskulla. Ensimmäisellä neljänneksellä vienti 
laski 10,5 prosenttia. Toisella ja kolmannella neljänneksellä kehitys oli hei-
kointa: vienti laski toisella neljänneksellä 28,1 prosenttia ja kolmannella nel-
jänneksellä 22,8 prosenttia. Viimeisellä neljänneksellä vienti laski 7,8 pro-
senttia. Lapin vientiliikevaihto laski 4,0 prosenttia myös vuonna 2019. Koko 
maassa teollisuuden vientiliikevaihto väheni 5,5 prosenttia vuonna 2020.

Teollisuus pois lukien suuryritykset 
Myös Lapin teollisuuden pois lukien suuryritykset liikevaihto laski voimak-
kaasti vuoden 2020 aikana. Vuositasolla liikevaihto supistui 10,2 prosenttia 
vuodesta 2019. Liikevaihto supistui jokaisella vuosineljänneksellä: laskua 
tuli ensimmäisellä neljänneksellä 9,6 prosenttia, toisella 13,3 prosenttia, 
kolmannella 11,8 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 6,9 prosenttia. 
Vuonna 2019 liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia. 

Teollisuuden pl. suuryritykset henkilöstömäärä laski vuoden 2020 aika-
na 4,7 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Henkilöstömäärä laski jokaisella 
vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2019 vastaavan ajanjakson tasoon. 
Ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä laski 1,0 prosenttia, toisella 
6,7 prosenttia, kolmannella 8,2 prosenttia ja vuoden viimeisellä neljännek-
sellä 2,6 prosenttia. Vuonna 2019 henkilöstömäärä kasvoi 1,7 prosenttia.

Kasvukatsaus 
Lapin teollisuuden liikevaihdon muutoksiin vaikuttaa erityisesti suurteolli-
suus, eikä vuosi 2020 ollut poikkeus. Muutosvaikutus oli negatiivinen läpi 
vuoden kaiken kokoisilla teollisuusyrityksillä. Nuorilla, alle viisi vuotta toimi-
neilla teollisuusyrityksillä muutosvaikutus oli niukin naukin positiivinen, 0,1 
prosenttia. Vanhempien teollisuusyritysten muutosvaikutus oli negatiivinen.

Lapin Materiaalipankki | Pentik
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Teollisuuden suurimmat toimialat
TOP10

Liikevaihto, 
milj. €

Henkilöstö, 
htv

Toimipaikko-
jen määrä

Metallien jalostus 4 580 2 424 8
Paperin, paperi- ja 

kartonkituotteiden valmistus 1 089 868 6

Moottoriajoneuvojen, perävaunujen 
valmistus 365 414 5

Sahatavaran sekä puu- ja korkki-
tuotteiden valmistus (p. huonekalut) 205 564 87

Koneiden ja laitteiden korjaus,
huolto ja asennus 189 950 114

Metallituotteiden valmistus
(pl. koneet ja laitteet) 94 644 123

Muiden ei-metallisten 
tuotteiden valmistus 83 298 36

Elintarvikkeden valmistus 68 301 75

Kemikaalien ja kemiallisten 
tuotteiden valmistus 60 60 7

Muu valmistus 54 269 53

Muiden koneiden ja laitteiden 
valmistu 52 302 27

Teollisuus yhteensä 6 886 7 339 687

Lähde: Tilastokeskus, Toimialoittainen yritystietopalvelut 2019

Toimialan ennakkoarvio 
2020

Liikevaihto, milj. € Henkilöstö, htv

Teollisuus 5 805 7 220

Teollisuus pl. suuryritykset 1 847 4 660
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Rakentaminen 
Talonrakentaminen; Maa ja vesirakentaminen, Erikoistunut rakennustoiminta 

Toimialan ennakkoarvio 
2020

Liikevaihto, milj. € Henkilöstö, htv

Rakentaminen 936 4 850

Rakentamisen kehitys heijastelee asuin-, matkailu-, teollisuus- ja 
maanrakentamista. Rakentamisen liikevaihto pysytteli Lapissa koko 
maata paremmassa kasvussa vuonna 2020. Sen sijaan henkilöstö-
määrä laski jo toista vuotta peräkkäin. Rakentamisen toimialan yri-
tyksistä noin puolet kasvatti liikevaihtoaan ja kasvaneista suurim-
malla osalla liikevaihto lisääntyi yli 15 prosenttia edellisvuodesta. 

Lapin rakentamisen liikevaihto kasvoi lievästi (2,6 prosenttia) vuoden 2020 
aikana. Kasvu oli voimakkaimmillaan vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon 
aikana: ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvua tuli 7,3 prosenttia ja toi-
sella neljänneksellä 5,7 prosenttia. Vuoden 2020 toisen puoliskon aikana 
kasvu hyytyi: kolmannella neljänneksellä liikevaihto vielä kasvoi 2,2 pro-
senttia, mutta viimeisellä neljänneksellä liikevaihto laski saman verran (-2,2 
%). Vuonna 2019 rakentamisen liikevaihto kasvoi vain 0,3 prosenttia kol-
men edeltävän vuoden vahvan kasvun (8,0 - 13,0 %) jälkeen. Koko maassa 
rakentamisen liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia vuonna 2020. 

Rakentamisen henkilöstömäärän kehitys poikkesi vuonna 2020 liike-
vaihdon kehityksestä. Vuositasolla henkilöstömäärä laski Lapissa 3,4 pro-
senttia vuodesta 2019. Henkilöstömäärä laski kaikilla vuosineljänneksillä: 
ensimmäisellä neljänneksellä 1,1 prosenttia ja toisella neljänneksellä 3,3 
prosenttia. Henkilöstömäärän lasku jatkui vuoden 2020 toisella puoliskolla: 
kolmannella neljänneksellä laskua tuli 5,0 prosenttia ja viimeisellä neljän-
neksellä 3,9 prosenttia. Rakentamisen henkilöstömäärä kääntyi laskuun jo 
edellisenä vuonna (-3,5 %). Myös koko maassa rakentamisen henkilöstö-
määrä laski (-2,7 %) vuonna 2020.

Kasvukatsaus 

Rakentamisen toimialan yrityksistä noin puolet kasvatti liikevaihtoaan vuon-
na 2020. Kasvaneista suurimmalla osalla liikevaihto lisääntyi yli 15 prosent-
tia edellisvuodesta. Suurin kasvuvaikutus oli edellisvuoden tapaan yli viisi 
vuotta toimineilla yrityksillä. Pienten, keskisuurten ja suurten yritysten vai-
kutus kasvuun vaihteli neljänneksittäin. Vähintään 20 henkeä työllistävien 
rakennusalan yritysten muutosvaikutus pysyi positiivisena kolmen ensim-
mäisen neljänneksen ajan, mutta kääntyi negatiiviseksi vuoden viimeisellä 
neljänneksellä. 1 - 5 henkeä työllistävien yritysten muutosvaikutus kääntyi 
negatiiviseksi toisella neljänneksellä ja 5 - 19 henkeä työllistävien yritysten 
muutosvaikutus oli pakkasen puolella koko vuoden 2020.

Lapin Materiaalipankki | Photokrafix
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Toimialan ennakkoarvio 
2020

Liikevaihto, milj. € Henkilöstö, htv

Tukku- ja vähittäiskauppa 2 391 5 900

Kaupan alan liikevaihdon ja henkilöstömäärän trendikehitys on ta-
saantunut. Liikevaihdon vuosimuutos oli vuonna 2020 lievästi plus-
salla, mutta henkilöstömäärä laski edellisestä vuodesta toisen ja 
kolmannen neljänneksen heikon kehityksen vuoksi. Koronapandee-
miasta johtuen rajakauppa ja osa erityiskaupoista olivat vaikeuksis-
sa. Sen sijaan päivittäistavarakaupan, tiettyjen erikoiskauppojen 
ja verkkokaupan kehitys oli hyvä. Kaupan toimialoilla liikevaihdon 
muutosvaikutus oli voimakkain 5–19 henkilöä työllistävillä yrityksillä.  

Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto pysyi Lapissa vuonna 2020 lähes 
ennallaan vuoteen 2019 nähden lievällä 0,5 prosentin kasvulla. Vuosinel-
jänneksittäin kehitys kuitenkin vaihteli: ensimmäisellä neljänneksellä liike-
vaihto vielä kasvoi 5,1 prosenttia, mutta toisella neljänneksellä liikevaih-
don kehitys kääntyi 4,0 prosentin laskuun vuodentakaisesta. Kolmannella 
neljänneksellä liikevaihto kasvoi 1,7 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 
liikevaihto taas laski 0,5 prosenttia. Edellisenä vuonna kaupan liikevaihto 
kasvoi Lapissa 5,2 prosenttia. Koko maassa kaupan liikevaihto laski 0,7 
prosenttia vuonna 2020. 

Tukku- ja vähittäiskaupan henkilöstömäärä laski Lapissa 4,1 prosent-
tia vuonna 2020. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä henkilöstömäärä vielä 
kasvoi lievästi (0,4 %) vuodentakaisesta, mutta muilla neljänneksillä hen-
kilöstömäärä oli laskussa. Voimakkaimmin henkilöstömäärä laski toisella 
vuosineljänneksellä 11,2 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä henkilös-
tömäärä laski 4,6 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä 
pysyi lähes edellisen vuoden tasolla 0,4 prosentin laskulla. Edellisenäkin 
vuonna henkilöstömäärän kehitys jäi liikevaihtoa vaisummaksi kasvaen 
vain 0,6 prosenttia. Myös koko maassa kaupan henkilöstömäärä laski (-2,1 
%) vuonna 2020. 

Kasvukatsaus 
Kaupan toimialoilla liikevaihdon muutosvaikutus oli voimakkain 5 - 19 hen-
kilöä työllistävillä yrityksillä vuoden 2020 kaikilla vuosineljänneksillä. Liike-
vaihdon kasvuun vaikuttivat kahdella ensimmäisellä ja viimeisellä neljän-
neksellä eniten viisi vuotta tai kauemmin toimineet yritykset. Viimeisellä 
neljänneksellä muutosvaikutus oli suurin tätä nuoremmilla yrityksillä.

Kauppa  
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lapin Materiaalipankki | Studio Artica 
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Kuljetus ja varastointi 
Maaliikenne ja putkijohtokuljetus; Vesiliikenne; Ilmaliikenne; Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; Posti- ja kuriiritoiminta 

Toimialan ennakkoarvio 
2020

Liikevaihto, milj. € Henkilöstö, htv

Kuljetus ja varastointi 495 3 310

Kasvukatsaus 
Kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla vuoden 2020 liikevaihto laski suu-
remmalla osalla yrityksistä kuin kasvoi. Kaikista liikevaihdoltaan supistu-
neista yrityksistä suurimmalla osalla liikevaihto väheni yli 15 prosenttia. 
Kehitys oli negatiivisinta yli 5 vuotta toimineilla yrityksillä.

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihdon kehitys notkahti La-
pissa keväällä 2020, joskaan ei yhtä paljon kuin koko maas-
sa. Liikevaihdon tapaan henkilöstömäärän vuosimuutos pää-
tyi miinukselle. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla vuoden 
2020 liikevaihto laski suuremmalla osalla yrityksistä kuin kas-
voi ja suurimmalla osalla liikevaihdon lasku oli yli 15 prosenttia.

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto laski Lapissa vuoden 2020 aikana 
10,6 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Ensimmäisellä vuosineljännek-
sellä liikevaihdon lasku oli muita neljänneksiä lievempää 4,4 prosentin 
laskulla. Liikevaihdon lasku oli voimakkainta toisella vuosineljänneksellä, 
jolloin liikevaihto supistui 19,6 prosenttia. Vuoden toisella puolikkaalla liike-
vaihto laski neljänneksittäin tasaisesti: kolmannella neljänneksellä 9,4 pro-
senttia ja neljännellä neljänneksellä 9,3 prosenttia. Liikevaihto jäi jo edel-
lisenä vuonna kahden edellisen vuoden liikevaihtokehitystä (+5,2 - 5,8 %) 
vaisummaksi (-0,3 %). Koko maassa kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto 
laski 20,1 prosenttia eli vielä voimakkaammin kuin Lapissa vuonna 2020. 

Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstömäärä laski Lapissa 7,2 prosent-
tia vuonna 2020. Kuten liikevaihdon, myös henkilöstömäärän kehityksen 
osalta ensimmäinen vuosineljännes oli suotuisampi kuin muut, ja henki-
löstömäärä kasvoi 0,2 prosenttia edellisvuodesta. Toisella neljänneksellä 
henkilöstömäärän kehitys kääntyi 14,4 prosentin laskuun. Kolmannella nel-
jänneksellä henkilöstömäärä laski 9,2 prosenttia ja neljännellä neljännek-
sellä laskua tuli 5,0 prosenttia. Henkilöstömäärä laski jo edellisenä vuonna 
4,1 prosenttia.

Lapin Materiaalipankki | Studio Artica 
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Liike-elämän palvelut 
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (sis. työvoiman vuokraus)

Toimialan ennakkoarvio 
2020

Liikevaihto, milj. € Henkilöstö, htv

Liike-elämää palveleva toiminta 376 5 640

Lapin muiden toimialojen kehitys heijastuu liike-elämän palveluihin 
ja vuoden 2020 kehitykseen oli vaikuttamassa mm. koronaepidemia-
tilanteen vähentämä vuokratyövoiman tarve. Liike-elämän palveluis-
sa liikevaihdon ja henkilöstömäärän pitkään jatkunut kasvutrendi 
taittui. Sekä liikevaihto että henkilöstömäärä laski vuonna 2020. 
Liikevaihdoltaan kasvaneiden ja supistuneiden yritysten osuudet 
vaihtelivat vuosineljänneksittäin, ja liikevaihdoltaan supistuneiden 
yritysten muutosvaikutus kasvoi ensimmäisen neljänneksen jälkeen.

Liike-elämää palvelevan toiminnan liikevaihto supistui Lapissa 5,5 prosent-
tia vuonna 2020 edellisen vuoden tasosta. Vuosi 2020 alkoi liikevaihdon 
lievällä kasvulla: ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto kasvoi 0,8 
prosenttia. Toisella neljänneksellä liikevaihto laski voimakkaasti 13,5 pro-
sentilla. Kahdella viimeisellä vuosineljänneksellä lasku oli lievempää: liike-
vaihto laski kolmannella neljänneksellä 4,3 prosenttia ja neljännellä neljän-
neksellä 5,1 prosenttia. Liike-elämää palvelevan toiminnan liikevaihto oli 
ennen vuotta 2020 usean vuoden ajan kasvussa, vuonna 2019 kasvua 
kertyi 7,5 prosenttia. 

Liike-elämää palvelevan toiminnan henkilöstömäärän kehitys vastasi 
kyseisten toimialojen liikevaihdon kehitystä vuonna 2020. Henkilöstömäärä 
laski vuositasolla 5,0 prosenttia vuodesta 2019. Ensimmäisellä vuosinel-
jänneksellä henkilöstömäärä vielä kasvoi 4,1 prosenttia edellisvuodesta. 
Tämän jälkeen kehitys kääntyi laskuun: henkilöstömäärä laski toisella nel-
jänneksellä 10,8 prosenttia, kolmannella 7,2 prosenttia ja neljännellä nel-
jänneksellä 5,8 prosenttia. Liikevaihdon tapaan henkilöstömäärän aiempien 
vuosien kasvu taittui vuonna 2020. Vuonna 2019 henkilöstömäärä lisääntyi 
3,1 prosenttia. 

Kasvukatsaus 

Lapissa muun liike-elämää palvelevan toiminnan liikevaihdoltaan kasvanei-
den ja supistuneiden yritysten osuudet vaihtelivat vuosineljänneksittäin. Lii-
kevaihdoltaan supistuneiden yritysten muutosvaikutus kasvoi ensimmäisen 
neljänneksen jälkeen. Toimialan yrityksistä valtaosa on 15 - 19 henkilöä 
työllistäviä yrityksiä.

Lapin Materiaalipankki | Inka Hyvönen 
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Majoitus- ja ravitsemistoiminta Matkailupalvelut  
Henkilöliikenne (rautatiet, linja-autojen kauko- ja tilaus-, taksi-, vesi- ja ilmaliikenne), matkustajaliikennettä palveleva toiminta,  
kulkuneuvojen vuokraus, muu vuokraus, matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut, kulttuuripalvelut, urheilu- ja virkistyspalvelut

Kasvukatsaus 

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan nuoret, alle viisi vuotta toimineet yrityk-
set kasvattivat liikevaihtoa vuoden 2020 ensimmäisellä ja kolmannella 
neljänneksellä, mutta niidenkin liikevaihdon kehitys veti muutosvaikutuk-
sen negatiiviseksi toisella ja viimeisellä neljänneksellä. Suurin negatiivinen 
muutosvaikutus vuonna 2020 oli vähintään 5 vuotta toimineilla majoitus- ja 
ravitsemistoiminnan yrityksillä. 

Matkailun (majoitus- ja ravitsemistoiminta ja matkailupalvelut) 
vuodesta 2015 lähtien kasvussa ollut liikevaihto notkahti korona-
viruksen rajoitustoimien iskiessä keväällä 2020 ja vuosikehitys oli 
vahvasti laskeva. Myös henkilöstömäärän kehitystrendi notkahti ja 
vuosimuutos painui miinukselle, mutta liikevaihtoa vähemmän. Tätä 
selittänee osaltaan henkilöstötarpeen vähenemisen kohdistuminen 
erityisesti kausi- ja vuokratyövoimaan. Suurin negatiivinen muutos-
vaikutus oli vähintään 5 vuotta toimineilla majoitus- ja ravitsemis-
toiminnan yrityksillä. Matkailun elpyminen on riippuvainen kansain-
välisen matkailun avautumisesta ja edellytysten palautumisesta.

Lapin majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto supistui koronatilanteen 
seurauksena voimakkaasti vuoden 2020 aikana. Vuositasolla liikevaihto 
laski 33,4 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Ensimmäisellä vuosineljännek-
sellä lasku oli lievintä, jolloin liikevaihto supistui 9,2 prosenttia edellisvuo-
desta. Toisella neljänneksellä liikevaihto laski 60,6 prosenttia rajoitusten 
ollessa tiukimmillaan. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto laski lievem-
min 15,9 prosentilla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto laski taas 
lähes yhtä voimakkaasti kuin toisella neljänneksellä, 55,2 prosenttia. Vii-
tenä edellisenä vuonna toimialan liikevaihto kasvoi Lapissa, vuonna 2019 
kasvua kertyi 8,3 prosenttia. Koko maassa majoitus- ja ravitsemistoiminnan 
liikevaihto laski 29,1 prosenttia vuonna 2020.

Lapin majoitus- ja ravitsemistoiminnan henkilöstömäärä laski vuoden 
2020 aikana voimakkaasti toimialan liikevaihdon tapaan, joskin lievemmin. 
Henkilöstömäärä supistui 14,1 prosenttia vuodesta 2019. Ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä henkilöstömäärä vielä kasvoi edellisvuodesta 7,2 pro-
sentilla. Muilla vuosineljänneksillä henkilöstömäärän lasku oli voimakasta: 
henkilöstömäärä laski toisella neljänneksellä 32,0 prosenttia, kolmannella 
neljänneksellä 19,3 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 13,7 prosent-
tia. Myös henkilöstömäärä oli edelliset vuodet kasvussa ja vuonna 2019 
henkilöstömäärä kasvoi 4,2 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan 
henkilöstömäärästä osa näkyy vuokratyövoiman käytön kautta henkilöstö-
palveluyritysten henkilöstömäärässä ja sitä kautta liike-elämän palvelujen 
toimialan kehityksessä. 

Lapin Materiaalipankki | Terhi Tuovinen 
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Matkailupalvelut  
Henkilöliikenne (rautatiet, linja-autojen kauko- ja tilaus-, taksi-, vesi- ja ilmaliikenne), matkustajaliikennettä palveleva toiminta,  
kulkuneuvojen vuokraus, muu vuokraus, matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut, kulttuuripalvelut, urheilu- ja virkistyspalvelut

Toimialan ennakkoarvio 
2020

Liikevaihto, milj. € Henkilöstö, htv

Majoitus ja ravitsemistoiminta 316 3 240

Matkailupalvelut 271 2 700

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tapaan myös matkailupalveluiden liike-
vaihto supistui koronaviruksesta johtuen voimakkaasti vuoden 2020 aika-
na Lapissa. Liikevaihto laski 32,7 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Vuosi 
2020 alkoi ensimmäisen neljänneksen lievällä 1,5 prosentin laskulla, mutta 
muilla vuosineljänneksillä lasku oli huomattavasti voimakkaampaa. Toisella 
neljänneksellä liikevaihto laski 58,3 prosenttia, kolmannella neljänneksellä 
33,0 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 57,7 prosenttia. Vuonna 2019 
matkailupalveluiden liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia ja sitä edeltävinä kol-
mena vuonna kasvu oli vielä voimakkaampaa, vaihdellen 11,2 - 13,7 pro-
senttiin. 

Liikevaihdon tapaan myös matkailupalveluiden henkilöstömäärä laski 
Lapissa voimakkaasti vuonna 2020. Henkilöstömäärä laski vuoden aikana 
13,9 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
henkilöstömäärä kasvoi vielä 5,3 prosenttia vuodentakaisesta, mutta muilla 
neljänneksillä henkilöstömäärän lasku oli voimakasta. Henkilöstömäärä las-
ki toisella neljänneksellä 26,7 prosenttia, kolmannella 18,2 prosenttia ja nel-
jännellä neljänneksellä ja 20,7 prosenttia. Henkilöstömäärä oli ollut kasvus-
sa edelliset vuodet ja vuonna 2019 henkilöstömäärä kasvoi 5,1 prosenttia. 
Myös matkailupalveluiden henkilöstömäärästä osa näkyy vuokratyövoiman 
käytön kautta henkilöstöpalveluyritysten henkilöstömäärässä ja sitä kautta 
liike-elämän palvelujen toimialan kehityksessä. 

Lapin Materiaalipankki | Antti Pietikäinen 
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Lapin matkailukeskukset   
Levi, Meri-Lappi, Pyhä-Luosto, Rovaniemi, Saariselkä, Ylläs: kunkin osalta määritellyn yritysryhmän mukaisesti 

Lapin matkailukeskusten yritystoiminta 2020 
(ennakkoarvio) 
Matkailukeskus Liikevaihto, milj. € Henkilöstö, htv

Levi 74 540
Meri-Lappi 22 230
Pyhä-Luosto 26 190
Rovaniemi 105 940
Saariselkä 51 510
Ylläs 68 490
Yhteensä 346 2 900

Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 

Koronaepidemian vaikutukset näkyivät positiivisten vuosien jäl-
keen suhdannekehityksen notkahduksena kaikissa Lapin mat-
kailukeskuksissa vuonna 2020, erityisesti liikevaihdossa, mutta 
myös henkilöstömäärässä. Voimakkain vaikutus oli Rovaniemen ja 
Meri-Lapin alueilla. Ainoastaan Saariselän liikevaihtokehitys palasi 
loppuvuoden aikana vertailuvuoden 2015 tasolle. Henkilöstömää-
rän trendi pysyi Leviä lukuun ottamatta koko vuoden vertailuvuotta 
parempana. Koronaepidemiavuosi näkyi myös uusien matkailuin-
vestointien käynnistymisen lykkääntymisenä. Kotimaisen matkai-
lun vilkastuminen helpotti tilannetta osassa matkailukeskuksissa ja 
tukalin tilanne oli kansainväliseen matkailuun keskittyneillä alueilla. 

Lapin suhdannekatsauksessa seurataan kuuden alueen - Levin, Meri-La-
pin, Pyhä-Luoston, Rovaniemen, Saariselän ja Ylläksen - yritysten liikevaih-
don ja henkilöstömäärän kehitystä. Tilastokeskus tuottaa tiedot kunkin alu-
een osalta määritellyn yritysryhmän mukaisesti. Määrittelyn lähtökohtana 
on TEMin määrittelemät matkailulle tyypilliset toimialat, mutta mukana on 
matkailuliitännäisiä yrityksiä myös muilta toimialoilta.

Meri-Lappi 
Meri-Lapin matkailun liikevaihto supistui Rovaniemen jälkeen voimakkaim-
min Lapin matkailukeskuksista vuoden 2020 aikana. Koko vuoden liike-
vaihto laski 38,0 prosenttia. Lasku oli melko voimakasta jo ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä, jolloin liikevaihto supistui 12,4 prosenttia, kun ainoas-
taan tammikuu ylsi kasvuun. Muilla neljänneksillä lasku oli voimakkaampaa: 
toisella neljänneksellä 55,5 prosenttia, kolmannella neljänneksellä 38,3 pro-
senttia ja neljännellä neljänneksellä 52,7 prosenttia. Meri-Lapin matkailun 
liikevaihto oli vuosina 2015 - 2017 voimakkaassa kasvussa (+7,8 – 15,9 
%). Vuonna 2018 liikevaihdon kehitys tasaantui 2,0 prosentin kasvuun ja 
vuonna 2019 liikevaihto laski 1,0 prosenttia. 

Levi 
Levin matkailuyritysten liikevaihto supistui voimakkaasti vuoden 2020 ai-
kana: laskua vuoden 2019 liikevaihtoon tuli 26,8 prosenttia. Ensimmäinen 
vuosineljännes oli liikevaihdon kehityksen kannalta muita parempi. Liike-
vaihdon lasku jäi tammi-helmikuun kasvun ansiosta vain 5,0 prosenttiin, 
vaikka maaliskuussa liikevaihto tipahti 39,0 prosenttia. Muilla vuosinel-
jänneksillä liikevaihto laski voimakkaammin: toisella neljänneksellä 69,9 
prosenttia, kolmannella 20,7 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 28,7 
prosenttia. Levin matkailun liikevaihto oli ollut kasvussa vuodesta 2016 ja 
vuonna 2019 kasvua kertyi 2,4 prosenttia.

Liikevaihdon tapaan myös Levin matkailun henkilöstömäärä supistui 
vuoden 2020 aikana. Laskua vuoden 2019 tasoon tuli 13,1 prosenttia. Vuo-
si 2020 alkoi henkilöstömäärän osalta kasvulla: ensimmäisellä neljännek-
sellä henkilöstömäärä kasvoi 6,7 prosenttia. Muilla neljänneksillä henkilös-
tömäärä oli laskussa: toisella neljänneksellä 30,3 prosenttia, kolmannella 
neljänneksellä 19,1 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 11,2 prosenttia. 
Myös vuonna 2019 henkilöstömäärä laski 1,8 prosenttia. 
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Meri-Lapin matkailun henkilöstömäärän kehitys oli heikointa Lapin 

matkailukeskuksista 20,7 prosentin laskulla. Muista matkailukeskuksista 
poiketen henkilöstömäärä laski Meri-Lapissa jo ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä 2,6 prosenttia. Henkilöstömäärän kehitys heikkeni muilla vuosinel-
jänneksillä: toisella neljänneksellä henkilöstömäärä laski 36,7 prosenttia, 
kolmannella neljänneksellä 24,3 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 
19,1 prosenttia. Kahtena edellisenä vuonna henkilöstömäärä kehittyi liike-
vaihtoa paremmin: henkilöstömäärä nousi 7,7 prosenttia vuonna 2018 ja 
10,0 prosenttia vuonna 2019.

Pyhä-Luosto 
Pyhä-Luoston matkailuyritysten liikevaihto supistui koronapandemian myö-
tä voimakkaasti vuonna 2020, ja liikevaihto supistui 27,9 prosenttia. Jo en-
simmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski 11,5 prosenttia maaliskuun 
rajun liikevaihdon laskun (-41,8 %) myötä. Toisella neljänneksellä laskua tuli 
peräti 64,1 prosenttia. Kolmas neljännes oli liikevaihdon kehityksen kannal-
ta toista neljännestä suotuisampi 11,7 prosentin laskulla. Vuoden viimeisel-
lä neljänneksellä liikevaihdon lasku oli taas voimakkaampaa, laskien 38,6 
prosenttia. Pyhä-Luoston matkailun liikevaihto on ollut kasvussa vuodesta 
2015. Vuosina 2016 ja 2017 liikevaihto kasvoi 9,1 prosenttia, 5,4 prosenttia 
vuonna 2018 ja 6,5 prosenttia vuonna  2019. 

Pyhä-Luoston matkailun henkilöstömäärä laski vuoden 2020 aikana 
15,2 prosenttia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä henkilöstömäärä vie-
lä kasvoi lievästi (+1,7 %), mutta muilla neljänneksillä henkilöstömäärä oli 
voimakkaassa laskussa. Laskua tuli toisella neljänneksellä 26,6 prosenttia, 
kolmannella 27,1 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 10,4 prosenttia. 
Edellisenä vuonna henkilöstömäärä lisääntyi 6,8 prosenttia.

Rovaniemi 
Rovaniemen alueen matkailun liikevaihto supistui vuonna 2020 voimak-
kaammin kuin muiden Lapin matkailukeskusten. Liikevaihto laski peräti 
44,6 prosenttia. Vuoden ensimmäinen neljännes oli liikevaihdon kehityksen 
kannalta muita selkeästi parempi, mutta laskua edellisvuoteen tuli 1,6 pro-
senttia maaliskuun liikevaihdon laskusta (-32,4 %) johtuen. Toisella neljän-
neksellä liikevaihto laski 72,6 prosenttia. Kuten muillakin matkailukeskuk-
silla, vuoden kolmas neljännes oli liikevaihdon kehityksen kannalta toista ja 
neljättä neljännestä parempi, mutta kolmannellakin neljänneksellä liikevaih-
to laski 45,1 prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto laski 
taas peräti 73,0 prosenttia. Rovaniemen alueen matkailun liikevaihto on ol-
lut kasvu-uralla vuodesta 2010 alkaen. Vuosina 2016-2019 liikevaihto oli yli 
10 prosentin kasvussa, parhaat vuodet 2017 (+19,7 %) ja 2019 (+17,8 %). 

Rovaniemen alueen matkailun henkilöstömäärän kehitys oli vuonna 
2020 heikompaa kuin muiden Lapin matkailukeskusten Meri-Lappia lukuun 
ottamatta. Vuositasolla henkilöstömäärän lasku oli 17,0 prosenttia. Ensim-
mäinen vuosineljännes oli henkilöstömäärän kehityksen kannalta vielä suo-
tuisa 9,1 prosentin kasvulla. Toisella neljänneksellä henkilöstömäärä laski 
jo 32,3 prosenttia ja lasku jatkui myös kahdella viimeisellä neljänneksellä. 
Kolmannella neljänneksellä henkilöstömäärä laski 25,1 prosenttia ja neljän-
nellä neljänneksellä 25,8 prosenttia. Kahtena edellisenä vuonna henkilöstö-
määrä oli vahvassa kasvussa ja kasvua kertyi 17,9 % vuonna 2018 ja 10,7 
prosenttia vuonna 2019. 

Saariselkä 

Saariselän matkailuyritysten liikevaihdon kehitys oli vuonna 2020 hyvin sa-
mankaltainen kuin muidenkin Lapin matkailukeskusten. Koko vuoden liike-
vaihto supistui voimakkaasti, 30,0 prosenttia. Ensimmäinen ja kolmas nel-
jännes olivat muita selkeästi parempia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
Saariselän liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia: tammi-helmikuussa liikevaihto 
oli vielä hyvässä kasvussa, mutta maaliskuussa liikevaihto laski 32 prosent-
tia. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto laski 53,1 prosenttia. Kolmas 
neljännes oli hieman suotuisampi 16,2 prosentin laskulla, mutta vuoden 
viimeisellä neljänneksellä lasku oli taas voimakkaampaa, peräti 70,2 pro-
senttia. Saariselän matkailun liikevaihto oli ollut kasvussa vuodesta 2015 
lähtien. Vahvimmat kasvun vuodet olivat 2016 (+18,6 %), 2017 (+22,7 %) 
ja 2018 (+16,4 %). Myös vuonna 2019 liikevaihdon kehitys oli varsin hyvää 
ja liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia toisen vuosipuoliskon hyvän kehityksen 
myötä.  

Saariselän matkailun henkilöstömäärä supistui 15,3 prosenttia vuonna 
2020. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi lievästi 
(0,8 %), mutta toisella neljänneksellä se laski 26,9 prosenttia. Henkilöstö-
määrän lasku jatkui myös loppuvuonna: kolmannella neljänneksellä hen-
kilöstömäärä laski 17,1 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 27,0 pro-
senttia. Henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2019 maltillisesti (+0,7 %) vuoden 
2018 vahvan kasvun (+17,7 %) jälkeen. 

Ylläs 
Ylläksen matkailuyritysten liikevaihto supistui vuoden 2020 aikana Lapin 
matkailukeskuksista vähiten 18,8 prosenttia. Ensimmäisellä neljänneksellä 
liikevaihdon lasku oli vielä maltillista (-2,6 %) ja maaliskuuta lukuun otta-
matta liikevaihto kasvoi. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihto laski 55,5 
prosenttia. Kolmas neljännes oli toista ja neljättä parempi, kuten muilla-
kin matkalilueskuksilla, mutta muista poiketen liikevaihto kasvoi Ylläksellä 
kolmannen neljänneksen aikana 9,6 prosenttia. Vuoden viimeisellä neljän-
neksellä liikevaihdon kehitys oli taas heikompaa 32,0 prosentin laskulla. 
Ylläksen matkailun liikevaihto on ollut kasvussa vuodesta 2015. Parhaat 
vuodet ovat olleet 2016 (+9,4 %) ja 2017 (+8,1 %). Liikevaihto kasvoi 4,7 % 
vuonna 2018 ja 4,9 prosenttia vuonna 2019. 

Myös henkilöstömäärä supistui vuonna 2020 Ylläksellä Lapin matkai-
lukeskuksista vähiten 7,9 prosenttia. Ylläkselläkin henkilöstömäärä kasvoi 
vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7,8 prosentilla. Toisella neljännek-
sellä henkilöstömäärä kehitys oli heikkoa kuten muissakin matkailukeskuk-
sissa 31,4 prosentin laskulla, mutta kahdella viimeisellä neljänneksellä las-
ku oli muita matkailukeskuksia vähäisempää. Kolmannella neljänneksellä 
henkilöstömäärä laski 4,9 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä laskua tuli 
vain 2,7 prosenttia. Molempina edellisinä vuosina henkilöstömäärä lisääntyi 
yli 6 prosentilla. 
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Kemi-Tornion seutukunta  
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio 

Kemi-Tornion seutukunnan liikevaihto ja henkilöstömäärä (ml. 
julkinen sektori) notkahtivat enemmän kuin koko Lapissa vuon-
na 2020. Seurattavista toimialoista rakentamisen trendikehi-
tys on ollut positiivisin ja näin oli myös vuosi 2020. Teollisuu-
den ja kuljetuksen ja varastoinnin lisäksi viime vuoden heikko 
liikevaihtokehitys näkyi Meri-Lapin matkailussa. Liikevaihdon las-
kusta huolimatta henkilöstömäärä kasvoi hieman teollisuudessa.

Kaikki toimialat yhteensä 
Kemi-Tornion seutukunnan kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto 
laski vuoden 2020 aikana 12,4 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Liikevaihto 
oli laskussa jokaisella vuosineljänneksellä. Ensimmäisellä vuosineljännek-
sellä liikevaihto laski 6,8 prosenttia. Toisella neljänneksellä laskua tuli eni-
ten: 21,4 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto laski 15,9 pro-
senttia ja viimeisellä neljänneksellä laskua tuli 5,1 prosenttia. Myös vuonna 
2019 liikevaihto oli laskussa 1,5 prosentilla, kahden edellisen kasvuvuoden 
jälkeen. 

Myös kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä (ml. julkinen 
sektori) oli laskussa vuonna 2020 Kemi-Tornion seutukunnassa. Henkilös-
tömäärä laski 2,4 prosenttia. Henkilöstömäärä laski kolmella ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä: laskua tuli ensimmäisellä neljänneksellä 1,4 prosent-
tia, toisella 5,2 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 3,4 prosenttia. Vii-
meisellä neljänneksellä henkilöstömäärän kehitys kääntyi jo positiiviseksi 
0,5 prosentin kasvulla. Edellisinä vuosina henkilöstömäärä kasvoi: 2,1 pro-
senttia vuonna 2018 ja 2,9 prosenttia vuonna 2019.

Teollisuus 
Kemi-Tornion seutukunnan teollisuuden liikevaihdon kehitys oli seutukunnan 

tarkasteltavista toimialoista heikointa vuoden 2020 aikana 16,6 prosentin las-

kulla. Liikevaihto laski jokaisella vuosineljänneksellä edellisen vuoden vastaa-

vasta neljänneksestä. Laskua tuli ensimmäisellä neljänneksellä 10,5 prosenttia, 

toisella 27,4 prosenttia kolmannella 21,3 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 

6,5 prosenttia. Alueen teollisuuden liikevaihto laski myös edellisenä vuonna 4,1 

prosenttia, jota edelsi kaksi liikevaihdon kasvuvuotta. 

Kemi-Tornion seutukunnan teollisuuden henkilöstömäärän kehitys ei mukail-

lut liikevaihdon kehitystä vuonna 2020. Henkilöstömäärä kasvoi 1,5 prosenttia 

vuodesta 2019. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä henkilöstömäärä laski lie-

västi (-0,8 %) ja toisella neljänneksellä henkilöstömäärä puolestaan kasvoi 3,1 

prosenttia. Myös vuoden toisella puolikkaalla henkilöstömäärän kehitys vaihteli 

neljänneksittäin: kolmannella neljänneksellä henkilöstömäärä laski 0,6 pro-

senttia, kun taas vuoden viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi 4,2 

prosenttia. Myös edellisenä vuonna henkilöstömääräkehitys oli liikevaihdosta 

poiketen positiivinen ja vuonna 2019 henkilöstömäärä lisääntyi 3,5 prosenttia. 

Rakentaminen 
Rakentamisen liikevaihdon kehitys oli Kemi-Tornion seutukunnassa myöntei-

sintä tarkasteltavista toimialoista vuoden 2020 aikana 7,4 prosentin kasvulla. 

Liikevaihto oli kasvussa myös jokaisella vuosineljänneksellä, voimakkaimmin 

toisella ja neljännellä neljänneksellä. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto 

kasvoi vielä maltillisesti 3,0 prosenttia, kun toisella neljänneksellä liikevaihdon 

kasvuvauhti ylsi jo 10,6 prosenttiin. Myös toisella vuosipuoliskolla kasvu jakautui 

epätasaisesti neljänneksittäin: kolmannella neljänneksellä liikevaihto oli 3,2 pro-

sentin kasvussa ja viimeisellä neljänneksellä kasvua tuli peräti 12,2 prosenttia. 

Rakentamisen liikevaihdon kasvu vahvistui edellisestä vuodesta, jolloin liike-

vaihto kasvoi 2,1 prosenttia. 
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Kemi-Tornion seutukunta 2020 ennakkoarvio 

Kemi-Tornion seutukunta Liikevaihto, milj. € Henkilöstö, htv

Kaikki toimialat (ml. julkinen setori) 7 058 19 330

Teollisuus 5 098 5 090

Rakentaminen 298 1 640

Tukku- ja vähittäiskauppa 748 1 840

Majoitus- ja ravitsemistoininta 183 1 180

Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 

Rakentamisen henkilöstömäärän kehitys ei ollut Kemi-Tornion seutu-
kunnassa vuoden 2020 aikana yhtä myönteistä kuin liikevaihdon. Raken-
tamisen henkilöstömäärä laski lievästi (-0,6 %) edeltävästä vuodesta. Hen-
kilöstömäärä laski kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Laskua tuli 
ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia, toisella 3,0 prosenttia ja kol-
mannella neljänneksellä 2,1 prosenttia. Vuoden lopussa henkilöstömäärän 
kehitys kääntyi positiiviseksi 3,1 prosentin kasvulla joulukuun 8,2 prosentin 
kasvun myötä. Edellisinä vuosina rakentamisen henkilöstömäärä oli kas-
vussa ja nousi 2,4 prosenttia vuonna 2019. 

Tukku- ja vähittäiskauppa 
Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi Kemi-Tornion seutukunnassa 
2,3 prosenttia vuonna 2020. Vuositason kasvu selittyy ensimmäisen vuo-
sineljänneksen kehityksellä, jolloin liikevaihto kasvoi peräti 12,8 prosenttia. 
Muilla vuosineljänneksillä liikevaihto oli lievässä laskussa. Liikevaihto laski 
toisella neljänneksellä 0,6 prosenttia, kolmannella 0,1 prosenttia ja viimei-
sellä neljänneksellä 1,6 prosenttia. Edellisenä vuonna kaupan liikevaihto 
kasvoi 8,7 prosenttia. 

Tukku- ja vähittäiskaupan henkilöstömäärässä ei ollut vuoden 2020 
ensimmäisellä neljänneksellä samanlaista piikkiä kuin liikevaihdossa. Hen-
kilöstömäärän muutos oli vuositasolla negatiivinen 2,8 prosentin laskulla. 
Ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä vielä kasvoi lievästi (+0,2 
%), mutta toisella neljänneksellä henkilöstömäärä laski 9,4 prosenttia. 
Henkilöstömäärän kehitys oli loppuvuodesta hieman parempi: kolmannella 
neljänneksellä tuli laskua 2,5 prosenttia ja vuoden viimeisellä neljänneksel-
lä henkilöstömäärä kasvoi 0,8 prosenttia. Liikevaihdon kasvusta poiketen 
henkilöstömäärä oli laski hieman (-0,5 %) myös vuonna 2019. 

Kuljetus ja varastointi 
Kemi-Tornion seutukunnan kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto supistui 
5,3 prosenttia vuonna 2020. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liike-
vaihto laski 4,3 prosenttia. Toisella neljänneksellä liikevaihdon kehitys oli 
heikointa 13,4 prosentin laskulla. Loppuvuosi sujui alkuvuotta paremmin: 
kolmannella neljänneksellä liikevaihto supistui vain 3,6 prosenttia ja vuoden 
viimeisellä neljänneksellä liikevaihto pysyi vuoden 2019 tasolla. Kuljetuksen 
ja varastoinnin liikevaihto oli laskussa jo edellisenä vuonna, jolloin liikevaih-
to laski 6,3 prosenttia. 

Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstömäärä supistui Kemi-Tornion 
seutukunnassa vuonna 2020 liikevaihtoa vähemmän 0,8 prosentin laskulla. 
Vuosineljänneksittäin kehitys kuitenkin vaihteli. Ensimmäisellä neljännek-
sellä henkilöstömäärä vielä kasvoi 2,5 prosenttia. Toisella ja kolmannella 
neljänneksellä henkilöstömäärä supistui: toisella neljänneksellä 6,0 pro-
senttia ja kolmannella neljänneksellä 2,7 prosenttia. Loppuvuodesta kehi-
tyksen suunta kääntyi ja viimeisellä neljänneksellä henkilöstömäärä kasvoi 
3,2 prosenttia. Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstömäärän kehitys oli 
myönteisempi kuin edellisenä vuonna, jolloin laskua kertyi 5,8 prosenttia.
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Rovaniemen seutukunta  
Ranua, Rovaniemi  

Rovaniemen seutukunnan liikevaihdon ja henkilöstömäärän 
(ml. julkinen sektori) positiivinen trendikehitys taittui vuonna 
2020. Liikevaihto- ja henkilöstömääräkehitys oli seurattavista 
toimialoista heikoin majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Myös 
teollisuudessa vuosikehitys oli molempien osalta miinusmerk-
kinen. Rakentamisessa ja kaupassa liikevaihto sinnitteli pienes-
sä kasvussa, mutta henkilöstömäärä laski edellisestä vuodesta. 

Kaikki toimialat yhteensä 
Rovaniemen seutukunnan kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto 
supistui vuoden 2020 aikana 5,7 prosenttia vuodesta 2019. Ensimmäisen 
neljänneksen aikana liikevaihto pysyi vielä vuodentakaisella tasolla, mutta 
muilla neljänneksillä liikevaihto laski. Toisella vuosineljänneksellä laskua 
tuli 7,2 prosenttia, kolmannella neljänneksellä 3,5 prosenttia ja vuoden vii-
meisellä neljänneksellä liikevaihto laski 10,8 prosenttia. Edellisenä vuonna 
seutukunnan kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia. 

Kuten liikevaihto, myös kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilös-
tömäärä (ml. julkinen sektori) oli laskusuunnassa Rovaniemen seutukun-
nassa vuonna 2020. Koko vuoden aikana henkilöstömäärä laski 4,3 pro-
senttia. Ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä vielä kasvoi hieman  
(+1,5 %), mutta muilla neljänneksillä henkilöstömäärä oli laskusuunnassa. 
Henkilöstömäärä laski toisella neljänneksellä 8,7 prosenttia, kolmannella 
5,5 prosenttia ja 4,4 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kolmena 
edellisenä vuonna henkilöstömäärä oli kasvussa ja vuonna 2019 henkilös-
tömäärä lisääntyi 1,7 prosenttia. 

Teollisuus 
Teollisuuden liikevaihto oli Rovaniemen seutukunnassa laskusuunnassa lä-
pi vuoden 2020. Vuositasolla liikevaihto laski 9,6 prosenttia. Liikevaihto oli 
laskussa jokaisella vuosineljänneksellä kuukausikehitysvaihtelujen ollessa 
huomattavia. Liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä 11,4 prosent-
tia, toisella 8,4 prosenttia, kolmannella 14,0 prosenttia ja viimeisellä neljän-
neksellä 6,9 prosenttia. Vuonna 2019 seutukunnan teollisuuden liikevaihto 
kasvoi 4,4 prosenttia, vaikka liikevaihto kääntyi laskuun vuoden viimeisellä 
neljänneksellä.

Myös teollisuuden henkilöstömäärän kehitys oli heikkoa vuoden 2020 
aikana Rovaniemen seutukunnassa 8,5 prosentin vuositason laskulla. En-
simmäisellä neljänneksellä lasku oli vielä lievää (-1,0 %), mutta muilla nel-
jänneksillä henkilöstömäärä laski voimakkaammin. Toisella neljänneksellä 
henkilöstömäärä laski 12,4 prosenttia, kolmannella neljänneksellä 12,3 
prosenttia ja vuoden viimeisellä neljänneksellä 7,6 prosenttia vuoden 2019 
vastaavan neljänneksen tasosta. Vuonna 2019 henkilöstömäärä lisääntyi 
7,4 prosenttia ja kehitys oli koko vuoden positiivinen. 

Rakentaminen 
Rovaniemen seutukunnan tarkasteltavista toimialoista rakentamisen liike-
vaihdon kehitys oli myönteisintä vuoden 2020 aikana 2,7 prosentin kasvul-
la. Liikevaihto kasvoi voimakkaasti kolmella ensimmäisellä neljänneksellä. 
Ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi 13,9 prosenttia, toisella neljän-
neksellä 7,0 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 5,6 prosenttia. Vuo-
den viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon kehitys kääntyi laskusuuntaisek-
si  ja liikevaihto laski 9,5 prosenttia. Vuodet 2017 ja 2018 olivat Rovaniemen 
seutukunnan rakentamisen liikevaihdossa vahvan kasvun aikaa (+14,3 % 
ja +11,2 %). Vuonna 2019 kasvu hidastui 3,2 prosenttiin.
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Rovaniemen seutukunta  
Ranua, Rovaniemi  

 

Rovaniemen seutukunta 2020 ennakkoarvio 

Rovaniemen seutukunta Liikevaihto, milj. € Henkilöstö, htv

Kaikki toimialat (ml. julkinen setori) 3 182 22 730

Teollisuus 489 1 270

Rakentaminen 458 2 130

Tukku- ja vähittäiskauppa 1 066 2 370

Majoitus- ja ravitsemistoininta 94 970

Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu 

Rakentamisen henkilöstömäärä laski Rovaniemen seutukunnassa tar-
kasteltavista toimialoista vähiten vuoden 2020 aikana. Henkilöstömäärä 
laski 3,9 prosenttia, mikä on vähemmän kuin muilla tarkastelluilla toimialoil-
la. Ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä pysyi vuodentakaisella 
tasolla, mutta muilla neljänneksillä se laski. Laskua tuli toisella neljännek-
sellä 1,8 prosenttia, kolmannella neljänneksellä 4,8 prosenttia ja viimeisellä 
neljänneksellä 8,4 prosenttia. Myös henkilöstömäärän osalta vuodet 2017 
ja 2018 olivat vahvan kasvun aikaa, mutta vuonna 2019 henkilöstömäärä 
väheni 4,4 prosenttia. 

Tukku- ja vähittäiskauppa 
Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto pysyi Rovaniemen seutukunnassa 
vuonna 2020 lähellä edeltävän vuoden tasoa lievällä prosentin kasvulla. 
Vuosi alkoi ensimmäisen neljänneksen 2,5 prosentin liikevaihdon kasvulla. 
Toisella neljänneksellä liikevaihto laski 1,9 prosenttia. Loppuvuodesta liike-
vaihto oli taas kasvussa: kolmannella neljänneksellä kasvua kertyi 2,1 pro-
senttia ja neljännellä neljänneksellä 1,2 prosenttia. Kolme edellistä vuotta 
kaupan liikevaihto oli 5 - 5,5 prosentin kasvussa. 

Vaikka liikevaihdon osalta tukku- ja vähittäiskaupassa pysyttiin Rova-
niemen seutukunnassa lievässä kasvussa, henkilöstömäärässä laskua tuli 
vuositasolla 4,3 prosenttia. Ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä 
vielä kasvoi lievästi (0,4 %), mutta muilla neljännesvuosilla henkilöstömäärä 
laski. Toisella vuosineljänneksellä henkilöstömäärä laski 9,7 prosenttia ja 
kolmannella vuosineljänneksellä laskua tuli 5,4 prosenttia. Vuoden viimei-
sellä neljänneksellä laskua oli jo vähemmän (-1,9 %). Vuonna 2019 kaupan 
henkilöstömäärä lisääntyi 2,6 prosenttia.  

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto laski koronapandemian seu-
rauksena voimakkaasti Rovaniemen seutukunnassa vuoden 2020 aikana. 
Vuotuinen lasku oli 35,2 prosenttia. Ensimmäisen vuosineljänneksen aika-
na liikevaihto laski vielä melko maltillisesti 3,8 prosenttia maaliskuun 36,1 
prosentin laskusta huolimatta. Tämän jälkeen lasku oli voimakkaampaa. 
Toisella neljänneksellä liikevaihto laski 57,2 prosenttia, kolmannella neljän-
neksellä 22,3 prosenttia ja vuoden viimeisellä neljänneksellä 58,3 prosent-
tia. Vuosi 2020 katkaisi majoitus- ja ravitsemistoiminnan kasvukehityksen, 
vielä vuonna 2019 toimialan liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia. 

Kuten liikevaihdon, myös henkilöstömäärän osalta koronapandemia ai-
heutti majoitus- ja ravitsemistoiminnassa voimakasta laskua Rovaniemen 
seutukunnassa vuoden 2020 aikana. Henkilöstömäärä laski 14,5 prosent-
tia edellisestä vuodesta. Ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärä 
oli vielä 6,9 prosentin kasvussa, mutta tämän jälkeen kehitys kääntyi voi-
makkaaseen laskuun. Toisella neljänneksellä henkilöstömäärä laski 30,8 
prosenttia. Kolmannella neljänneksellä laskua tuli 21,0 prosenttia ja vuo-
den viimeisellä neljänneksellä 13,3 prosenttia. Myös henkilöstömäärässä 
aiemmat vuodet olivat kasvun aikaa, joskin lievemmän kuin liikevaihdon, ja 
vuonna 2019 henkilöstömäärä lisääntyi 2,4 prosenttia. 
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Lapin maakunnan kaikki seutukunnat 
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Liikevaihdon trendikehitys Lapin seutukunnissa
2010 - syyskuu 2020

Rovaniemi Kemi-Tornio Torniolaakso Itä-Lappi Tunturi-Lappi Pohjois-Lappi Lappi

Lähde: Toimiala Online / Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

2015=100

Lapin seutukunnat
Yritysten toimipaikkonen lkm, liikevaihto ja henkilöstö 2019 

sekä liikevaidon vuosimuutos %, 1-3 nelj. 2020

Seutukunta

Yritysten 
toimi-

paikkojen 
määrä

Liikevaihto 
milj. €

Yritysten 
henkilöstö, 

htv

Liikevaidon 
vuosimuutos 

% 1-3 nelj. 
2020

Itä-Lappi 1 252 485 2 346 -4,2

Kemi-Tornio 3 434 8 031 14 931 -15,1

Pohjois-Lappi 1 318 899 4 001 -4,3

Rovaniemi 4 231 3 363 14 568 -5,8

Torniolaakso 640 231 1 249 -5,3

Tunturi-Lappi 1 595 962 4 457 +7,0

Koko Lappi 12 470 13 972 41 554 -9,6

Lähteet: Tilastokeskus, Toimialoittainen yritystietopalvelut 2019 (yritys-
ten toimipaikat, liikevaihto ja henkilöstö), Asiakaskohtainen suhdanne-
palvelu (Liikevaihdon vuosimuutos)

Lapin kaikkien seutukuntien osalta käytettävissä on yritysten toimipaikka, 
liikevaihto- ja henkilöstömäärätiedot vuodelta 2019 (Tilastokeskus, Toimi-
aloittainen yritystietopalvelu) sekä tiedot kaikkien toimialojen liikevaihto-
kehityksestä vuodesta 2010 syyskuuhun 2020 saakka (Toimiala Online/
Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu), joita tämän sivun tar-
kastelussa on käytetty. Suhdanneaineiston luonteeseen kuuluu tietojen 
tarkentuminen ja revisoituminen aineiston täydentyessä, joten tällä sivulla 
käytetyt trendi- ja kolmen vuosineljänneksen tiedot eivät ole vertailukelpoi-
sia koko Lapin sekä Rovaniemen ja Kemi-Tornion seutukuntien osalta ai-
emmilla sivuilla käytetyn tuoreemman aineiston kanssa. 

Vuonna 2019 Lapissa toimi 12 470 yritysten toimipaikkaa, joiden lii-
kevaihto oli yhteensä noin 14 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 
41 550 henkilötyövuotta. Lapissa toimivista yritysten toimipaikoista 34 % 
oli Rovaniemen ja 28 % Kemi-Tornion seutukunnassa. Liikevaihdosta 57 % 
kertyi Kemi-Tornion ja 24 % Rovaniemen seutukunnan alueella. Henkilöstö-
määrästä Kemi-Tornion seutukunnan osuus 36 % ja Rovaniemen osuus 35 
%. Sekä toimipaikkojen, liikevaihdon että henkilöstömäärän osalta Tunturi- 
ja Pohjois-Lapin osuudet olivat seuraavaksi suurimmat.

Liikevaihto on kasvanut vuodesta 2015 voimakkaimmin Tunturi-Lapin seu-
tukunnan lisäksi Pohjois-Lapin ja Torniolaakson seutukunnissa. Kemi-Tor-
niota lukuun ottamatta liikevaihdon trendi pysytteli vuonna 2020 koronapan-
demian vaikutuksista huolimatta vertailuvuoden 2015 yläpuolella. Vuoden 
2020 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä (tammi-syyskuu) liikevaihto 
laski Lapissa kaikissa muissa seutukunnissa paitsi Tunturi-Lapissa. Eniten 
liikevaihto laski Kemi-Tornion seutukunnassa. Erityisesti toisen neljännek-
sen liikevaihto jäi edellistä vuotta heikommaksi. Tässäkin poikkeuksena 
Tunturi-Lappi, jossa liikevaihto kasvoi kaikilla kolmella vuosineljänneksellä 
edellisestä vuodesta.
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Lapin maakunnan kaikki seutukunnat Tietolähteet ja käsitteet 
Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelu
(http://www.stat.fi/suhdannepalvelu/index.html)
Suhdannetietojen aineistona on verohallinnon oma-aloitteisten verojen ai-
neisto, joka kattaa kaikki Suomen verotilimenettelyssä mukana olevat ar-
vonlisäverovelvolliset yritykset ja säännölliset työnantajat. Aineistoa täyden-
netään Tilastokeskuksen omalla myyntitiedustelulla. Tiedot alueellistetaan 
eli kohdistetaan toimipaikkatasolle Tilastokeskuksen Yritysrekisterin avulla. 
Yritysrekisteristä saadaan yritysten ja toimipaikkojen ajanmukaiset sijainti-
tiedot sekä toimialatieto.

Liikevaihto sisältää sekä kotimaan liikevaihdon että vientiliikevaihdon. 
Liikevaihtoon ei sisälly arvonlisäveroa. Luvuissa ei ole huomioitu rahan ar-
von muutoksia, vaan liikevaihto on aina kyseisen ajankohdan arvossaan.

Vientitiedot ovat osa liikevaihtoa. Vienti koostuu verottomasta liikevaih-
dosta, EU:n sisäisestä viennistä ja EU-alueen ulkopuolisesta viennistä. Lii-
kevaihdon tavoin vientiin ei sisällytetä arvonlisäveroa. Vientitiedot voidaan 
tuottaa vain teollisuuden (TOL C) toimialalta.

Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten ja yhteisöjen (ml. julkinen sek-
tori) kokopäivätyöllisten määrää henkilötyövuosina (htv). Esim. kaksi puoli-
päiväistä työntekijää=yksi henkilötyövuosi. Henkilöstömäärä tuotetaan yri-
tysrekisterin henkilöstömäärätiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun 
palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoi-
daan liikevaihdon kehityksen perusteella.

Uusimman suhdannekatsauksen tiedoissa voi olla poikkeamia aiempiin 
katsauksiin verrattuna, koska tiedot tarkentuvat eli revisoituvat jonkin 
verran tietopalvelun päivityskertojen välillä. Tämä johtuu muuttujien tar-
kentumisesta, kausiveroaineiston täydentymisestä ja toimipaikkarakenteen 
muuttumisesta yritys- ja toimipaikkarekisterin päivittyessä. Tietojen päivitty-
minen aiheuttaa revisiota noin 12 kk kuvattavan vuoden päätyttyä.

Lapin Suhdannekatsauksessa on käytetty suhdanneaineiston kuukau-
sittaisia trendisarjoja sekä vuosineljänneksittäisiä ja koko vuoden vuosi-
muutosprosentteja. Lisäksi on käytetty Suhdanneaineiston rakenneselvi-
tyksen toimialoittaisia liikevaihdon eurosummia ja henkilöstömäärätietoja. 

Trendi kuvaa pitkän aikavälin kehitystä, tarkasteltavan muuttujan tasoa 
verrattuna perusvuoden keskimääräiseen tasoon. Perusvuoden 2015 kes-
kiarvo on 100. Trendistä on poistettu kausivaihtelun lisäksi myös lyhyen 
aikavälin epäsystemaattiset vaikutukset. Trendikuvioiden tarkastelussa on 
muistettava että erityisesti trendikuvaajan loppuosa saattaa muuttua tulevi-
en kuukausitietojen päivittyessä.

Muutosprosenteilla voidaan tiivistää tuorein suhdannekehitys. Muutos-
prosentit on laskettu prosenttimuutoksina eri vuosien välillä edellisen 
vuoden vastaavasta ajankohdasta. Muutosprosentti kertoo esimerkiksi lii-
kevaihdon kasvun tai vähenemisen edellisen vuoden vastaavaan kauteen 
verrattuna. Suhdannekäänteisiin vuosimuutosprosentit reagoivat hitaasti. 

Liikevaihdon ja henkilöstömäärän ennakkoarvio 2020: Ennakkoarvi-
ossa Suhdanneaineiston rakenneselvityksen vuoden 2019 liikevaihto- ja 
henkilöstömäärätiedot on muunnettu vuoden 2020 ennakkoarvioiksi vuo-
den 2020 vuosimuutosprosentteja käyttäen.

Teollisuus pl. suuryritykset: Toimiala C Teollisuus, josta vähennetty 
määritellyt suuret teollisuusyksiköt 

Liike-elämän palvelut sisältää toimialat M+N: 
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (Lakiasiain- ja lasken-

tatoimen palvelut; Pääkonttorien toiminta: liikkeenjohdon konsultointi; 
Arkkitehti- ja insinööripalvelut: tekninen testaus ja analysointi; Tieteel-
linen tutkimus ja kehittäminen; Mainostoiminta ja markkinatutkimus; 
Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle; Eläinlääkintäpalvelut) 

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (Vuokraus- ja leasingtoiminta; Työllistä-
mistoiminta; Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta: varaus-
palvelut; Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut; Kiinteistön- ja mai-
semanhoito; Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle)

Matkailupalvelut sisältää TEMin suosituksen (Suositus matkailun alueellisis-
sa tulo- ja työllisyysselvityksissä käytettävistä määritelmistä ja luokituksista) 
mukaiset matkailulle tyypilliset toimialat (pl. majoitus- ja ravitsemistoiminta, 
jota suhdannekatsauksessa tarkastellaan erikseen) sisältäen toimialoja pää-
luokista: H Kuljetus ja varastointi, N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, R Taiteet, 
viihde ja virkistys, S Muu palvelutoiminta. Tarkemmin seuraavat toimialat: 491 
Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne, 4932 Taksiliikenne, 4939 Muualla 
luokittelematon maaliikenteen henkilöliikenne, 501 Meri- ja rannikkovesiliiken-
teen henkilökuljetus, 503 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus, 511 Matkustaja-
lentoliikenne, 52211 Linja-autoasemat, 52221 Satamat, 5223 Ilmaliikennettä 
palveleva toiminta, 7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus 
ja leasing, 7721 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing, 7734 
Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing, 7735 Ilmailuvälineiden vuokraus 
ja leasing, 791 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta, 799 Varaus-
palvelut, 9001 Esittävät taiteet, 9002 Esittäviä taiteita palveleva toiminta, 9102 
Museoiden toiminta, 9103 Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja vas-
taavien kohteiden toiminta, 9104 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen 
ja luonnonpuistojen toiminta, 9311 Urheilulaitosten toiminta, 9321 Huvi- ja tee-
mapuistojen toiminta, 9329 Muu huvi- ja virkistystoiminta, 9604 Kylpylaitokset, 
saunat, solariumit yms. palvelut  

Erikoistumisalat -laskelma: Tilastokeskuksen Toimialoittaisen yritystieto-
palvelun vuoden 2019 mukaiset toimialoittaiset prosenttiosuudet henkilöstö- 
määrästä yhteensä jaettuna koko maan vastaavilla osuuksilla. Indeksi, koko 
maa=100, eli osuudet ovat saman suuruiset, kun indeksi on 100.

Täydentävinä Tilastokeskuksen tilastoina käytetty:
- Toimialoittainen yritystietopalvelu: Toimipaikkojen lukumäärä, Yritysten  

henkilöstömäärä vuonna 2019, Erikoistumisalat -laskelma 
- Väestörakenne: Väestön määrä vuoden 2020 lopussa 
- Työssäkäynti: Työpaikat vuoden 2018 lopussa, Työvoima ja taloudelli-

nen huoltosuhde vuoden 2019 lopussa
- Aluetilinpito: Bruttokansantuote vuonna 2018 

Toimialaluokitus 2008 http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/
toimiala/001-2008/index.html

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön

puhtaanapito
F Rakentaminen
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
H Kuljetus ja varastointi
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
J Informaatio ja viestintä
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L Kiinteistöalan toiminta
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P Koulutus
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
R Taiteet, viihde ja virkistys
S Muu palvelutoiminta
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta

tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Toimiala tuntematon
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TOIMITUS 
Tuula Uusipaavalniemi 
Heino Vasara

TAITTO 
Satu Takoja

LISÄTIETOJA 
Satu Luiro 
Lapin liitto 
0400 124 029 

Heino Vasara 
Lapin ELY-keskus 
0295 039 689

Lapin kauppakamari  
Timo Rautajoki 
040 551 1289 
Liisa Ansala 
044 577 7514

Pirkka Salo 
Lapin Yrittäjät ry 
0400 392 139

Risto Koskiniemi 
Finnvera 
029 460 2006

Tuula Rintala-Gardin  
Rovaniemen kaupunki  
040 756 9035 

Sari Moisanen 
Meri-Lapin kehittämiskeskus ry 
040 820 9584 

Kansikuva: Lapin materiaalipankki | Simo Vilhunen

Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu 
(http://www.stat.fi/suhdannepalvelu/index.html) tuottaa La-
pin maakunnalle vuosittain tiedot liikevaihdon, teollisuuden 
viennin ja henkilöstömäärän suhdannekehityksestä määri-
teltyjen toimialojen, matkailukeskusten yritysryhmien sekä 
Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntien osalta.

Lapin suhdannekatsaus perustuu pääosin huhtikuun 
alussa käyttöön saadun vuoden 2020 loppuun ulottuviin 
suhdanneaineiston tietoihin. Kaikkien seutukuntien liike-
vaihdon osalta on käytetty Toimiala Online –palvelun kautta 
saatavissa olleita syyskuun 2020 loppuun ulottuvia tietoja. 
Lisäksi täydentävinä tietoina on käytetty muita Tilastokes-
kuksen tuottamia tuoreimpia tilastotietoja.

Suhdannekatsaus on toteutettu Lapin liiton, Lapin ELY-
keskuksen, Lapin kauppakamarin, Lapin Yrittäjien, Finnve-
ran, Rovaniemen kaupungin sekä Meri-Lapin kehittämis-
keskuksen yhteistyönä.

LAPLAND 
Above Ordinary

Mikä on Lapin Suhdannekatsaus? 

Lapin Materiaalipankki | Harri Tarvainen
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