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Kasvuhakuisille pk-yrityksille tehokkaammin rahoitusta pohjoisilla harvaanasutuilla seuduilla
Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisen harvaanasuttujen alueiden maakunnat ovat yhdistäneet voimansa
selvittääkseen järjestäytyneemmän rahoitusyhteistyön mahdollisuuksia. Yhteistyön tavoitteena on taata
alueen kasvuhakuisille pk-yrityksille tehokkaampi rahoitusympäristö. Suunniteltu tukirakenne yhteistyölle kulkee nimellä Arctic Investment Platform.
Yhteistyöhön osallistuvat Norjan kolme pohjoisinta maakuntaa, Ruotsin neljä pohjoisinta maakuntaa, sekä
Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Pohjanmaa,
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi). Kansainvälisesti alueet tekevät yhteistyötä nimellä Northern Sparsely
Populated Areas (NSPA).
”Alueen kasvuhakuiset pk-yritykset kohtaavat usein yhteisiä rahoitushaasteita. Näitä voivat olla erityisesti
yksityisen (riski)pääoman puute, ongelmia tiedonvälityksessä yritysten ja rahoittajien välillä, sekä maiden
taloudellisiin keskuksiin verrattaessa alhainen määrä sijoituskohteita. Tämä on puolestaan johtanut noidankehään, jossa rahoittajien luotto on koetuksella ja yrityksillä saattaa olla vaikeuksia saada edes markkinaehtoista pankkilainaa”, kertoo Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi.
Tammikuussa 2019 alkaneen yhteistyöhankkeen tavoitteena on laatia konkreettinen tiekartta Arctic Investment Platformin perustamiselle vuonna 2020. Hankkeen aikana kuullaan yritysten lisäksi tarkasti kaikkia
NSPA-alueen maakuntaliittoja, alueellisia ja kansallisia elinkeinoelämän kehittämisjärjestöjä, pankkeja sekä
muita rahoituslaitoksia. Näin varmistetaan tehokkain mahdollinen olemassa olevien mekanismien käyttö
luomatta tarpeetonta byrokratiaa.
Työpaja Rovaniemellä 21.3.2019
Hankeyhteistyön käynnistämiseksi Rovaniemellä järjestettiin 21.3.2019 työpaja, jossa NSPA-alueiden maakuntien ja tärkeiden sidosryhmien edustajat kokoontuivat yhteen sopimaan hankkeessa tehtävän toteutettavuusselvityksen prosessista ja painopisteistä.
Syksyllä 2018, jo ennen nykyisen hankkeen alkamista, Lapin liitto teetti yhteistyössä muiden NSPA-alueiden
kanssa rajatumman, hyviksi identifioituihin esimerkkitapauksiin perustuvan esiselvityksen. Tämän esiselvityksen havaintoja voi lukea sivulla arcticsmartness.eu/wp-content/uploads/AIP-Feasibility-Study_web.pdf.
“Nyt järjestetyn työpajan perusteella on selvää, ettemme voi enää nojata muutamiin esimerkkeihin, vaan
tarvitsemme laajaa aineistoa vahvistaaksemme esiselvitystyön tulokset. Näin voidaan varmistaa, että meillä
on käytössämme kaikki olennainen tieto ennen Arctic Investment Platformin tiekartan valmistelua”, sanoo
projektipäällikkö Johannes Lith Lapin liitosta.
Rovaniemen työpajassa hyväksyttiin myös hankkeen työsuunnitelma, jonka seuraaviin askelmerkkeihin
kuuluu selvitystyölle relevanttien alueellisten, kansallisten ja Euroopan tason toimijoiden kartoitus. Kaikkiin
näihin toimijoihin ollaan yhteydessä kesään 2019 mennessä.
Hankkeen rahoitus ja lisätietoa
Hanketta rahoittaa Euroopan alueellisen yhteistyön rahasto, Oulun kaupunki sekä Lapin, Oulun, Kainuun,
Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Nordlandin, Tromssan, Finnmarkin, Västerbottenin ja Norrbottenin maakuntaliitot.
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Hankkeen kulkua voi seurata sivulla arcticsmartness.eu/arctic-investment-platform sekä hankekumppaneiden kotisivuilla ja sosiaalisen median tileillä.
Hankkeeseen liittyviin kysymyksiin vastaa mielellään Lapin liiton projektipäällikkö Johannes Lith
(johannes.lith@lapinliitto.fi, +358 45 3553 915).
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