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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



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
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• Ilmasto- ja ympäristorahoituksen osuus oli 53% kokonaisrahoituksesta vuonna 2021

• Rahoitus suuntautui eri sektoreille seuraavasti vuosina 2018-2021: julkinen sektori 54%, 
yritykset 32%, rahoituslaitokset 8% ja projekti- ja strukturoitu rahoitus 6%

Euroopan investointipankin rahoitus Suomessa vuosina 2018-2021
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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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• Rahoitettavat sektorit

Thematic Venture Debt



33

Thematic Venture Debt - ehdot
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Thematic Venture Debt – mitä vaaditaan hakijayritykseltä
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Pk-sektorin lainatakaukset suomalaisten rahoituslaitosten kautta

• EIP-ryhmällä on lainatakausohjelmia suomalaisten rahoituslaitosten 
kanssa innovatiivisille ja vihreille lainoille
• Esimerkiksi Nordean Verde-ohjelma 

https://www.nordea.fi/yritysasiakkaat/palvelumme/rahoitus/verd
e-ohjelma.html

• Uusia takausohjelmia Suomessa julkistetaan vuoden 2023 alussa 
InvestEU-ohjelman alla: Innovation & Digitalisation and Sustainability 
–takauksia pk-sektorin yrityksille

https://www.nordea.fi/yritysasiakkaat/palvelumme/rahoitus/verde-ohjelma.html


Lisätietoja EIP-ryhmästä:

Jaani Pietikäinen
j.pietikainen@eib.org


