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Euroopan investointirahasto (EIR) - riskirahoitukseen

erikoistunut rahasto, joka keskittyy pienten ja

keskisuurten yritysten korkeamman riskiluokan

hankkeisiin

Euroopan investointipankki (EIP) – EU:n oma

rahoituslaitos vuodesta 1958 lähtien

EIP-ryhmä



EIP edistää talouden kehitystä Euroopassa ja sen
ulkopuolella

EIP:n myöntämä rahoitus maailmanlaajuisesti vuonna 
2021 oli 65,4 miljardia euroa
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Maailman suurin monenvälinen rahoituslaitos

• Pankkia hallinnoi kaikki 27 EU:n jäsenvaltiota
• Pääkonttori Luxemburgissa. Edustustoja (51) 

ympäri maailmaa, joista yksi Helsingissä
• EIP lainaa AAA-luottoluokituksensa turvin 

edullista rahoitusta kansainvälisiltä 
rahoitusmarkkinoilta, jonka ansiosta EIP:n 
asiakkaat hyötyvät alemmista lainakoroista 

• Johtava rahoittaja ilmastonmuutosta 
hillitsevissä projekteissa

• Henkilöstön määrä noin 3500. Pankissa 
työskentelee eri alojen asiantuntijoita – mm. 
insinöörejä, ekonomisteja ja 
ympäristönsuojeluun erikoistuneita 
asiantuntijoita

• Suomalaisia pankkiryhmässä on 63, joista 5 
työskentelee EIR:ssä
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Osakkeenomistajat: 

• EIP 58,8%, Euroopan 
Komissio 29,75% ja 38 eri 
julkisen ja yksityisen sektorin 
instituutioita 11,5%

• Yli 26 vuoden kokemus 
pienten ja keskisuurten 
yritysten rahoittamisesta

EIR keskittyy pienten ja keskisuurten yritysten 
korkeamman riskiluokan hankkeisiin 

EIR:n tarjoama rahoitus EU:ssa vuonna 2021 oli 

30,5 miljardia euroa



EIP-ryhmän prioriteetit (2021)
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KESTÄVÄT KAUPUNGIT JA 
ALUEET

€ 13,8 
miljardia

KESTÄVÄ ENERGIA JA 
LUONNONVARAT

€ 15,4
miljardia

PIENET JA KESKISUURET 
YRITYKSET

€ 45,0
miljardia

INNOVAATIO

€ 20,7
miljardia



EIP-ryhmän vaikutus yltää laajalle
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TYÖPAIKAT 
4,5 miljoonan työpaikan 
säilyminen pienissä 
yrityksissä

‣ ENERGIA
Energiaa noin 8,1 
miljoonalle 
yksityistaloudelle

‣ VESIHUOLTO
Varmistanut turvallisemman 
juomaveden 12 miljoonalle 
ihmiselle

LIIKENNE
Tukenut julkista
liikennettä erilaisten
projektien kautta

‣ DIGITALISAATIO
Tukenut 6,8 miljoonan  
asiakkaan pääsyä 5G:n 
tarjoamiin palveluihin

TERVEYS
Parempaa
terveydenhuoltoa, ml. 
rokonarokotus 783 
miljoonalle ihmiselle



EIP-ryhmä Suomessa

• EIP-ryhmän rahoitus Suomessa oli yli 3 
miljardia euroa vuonna 2021
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• EIP:n rahoitus Suomessa vuonna 2021 oli yhteensä 1,72 miljardia euroa

• Rahoitusta kohdennettiin mm. sairaaloihin, kouluihin, tutkimus- ja tuotekehitykseen, teollisiin 
investointeihin ja pk-sektorin yritysten rahoitukseen

• Esimerkkihankkeita:

• Kemin biotuotetehdas
• Lapin ja Vaasan keskussairaalat
• Venture Debt –lainoja nopeasti kasvaville innovatiivisille yrityksille
• Tutkimus- ja tuotekehityslaina Orionille
• Yhteisrahoitusohjelma Tesin kanssa
• Vihreiden pk-sektorin lainojen takausohjelma Nordean kanssa
• Espoon kouluinfrastruktuurin kehittäminen

Euroopan investointipankki Suomessa vuonna 2021
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VARJO

EIP rahoittaa 
innovaatioita ja 
digitalisaatiota Suomessa 

Varjo sai 20 miljoonan 
euron rahoituksen 
virtuaalisen ja yhdistetyn 
todellisuuden laitteistojen 
ja ohjelmistojen tutkimus-
ja kehitysinvestointeihin. 
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Lapin 
keskussairaalan
laajennus

EIP on rahoittanut
useita sairaaloita
Suomessa, yksi niistä 
Rovaniemellä.
Rahoituksen koko oli 
72 miljoonaa euroa, 
jolla rahoitettiin 
sairaalan 
laajentamista ja 
uudistamista.



11

Länsimetro
Helsingistä
Espooseen

EIP on alusta saakka
ollut mukana
rahoittamassa tätä
hanketta - projektin
kokonaisrahoitus on 
450 miljoonaa euroa.
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Euroopan investointirahasto Suomessa vuonna 2021

• EIR:n rahoitus Suomessa vuonna 2021 oli yhteensä 1,29 miljardia euroa

• EIR:n takaukset ja rahastosijoitukset hyödyttävät mikro- ja pk-yrityksiä

• Esimerkkihankkeita:

• Vuonna 2021 EIR antoi 910 miljoonaa euroa lisätakauskapasiteettia Nordea Bank Oyj:lle. 
Tämän lisäyksen odotetaan hyödyttävän pk-sektorin yrityksiä Suomessa, Ruotsissa ja 
Tanskassa.

• Pk-yritysten takausohjelmia Aktia Pankin, Oma Säästöpankin, LähiTapiolan ja Säästöpankki-
ryhmän kanssa

• Venture Capital rahastoinvestointeja



EIP-instituutti
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EIP-instituutti (EIPI)

Tukee ja rahoittaa tutkimustyötä
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• EIP-instituutti on EIP-ryhmän oma kanava
akateemiseen, sosiaalisia ja kulttuuria
käsitteleviin toimintoihin Euroopassa

• EIPI on keskeinen osa EIP-ryhmän ja EU 
kansalaisten välillä

• EIPI rahoittaa akateemista tutkimusta erityisen 
Knowledge-ohjelman alla



EIP-instituutti (EIPI)

15

• Suomesta Oulun yliopisto 
osallistui vuonna 2008 EIP-
instituutin STAREBEI 
ohjelmaan, joka mahdollisti 
useiden tutkimusprojektien 
suorittamisen Oulun 
Yliopistossa

• EIPI osallistuu tutkimustyön 
rahoittamiseen myöntämällä 
apurahoja STAREBEI ja 
EIBURS-ohjelmien puitteissa

• EIPI järjestää vuosittain 
kahden viikon Summer 
Schoolin maisteritason 
yliopisto-opiskelijoille 
Luxemburgissa



Kiitos!

Lisätietoja EIP-ryhmästä 
verkkosivuillamme: 
www.eib.org ja www.eif.org


