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EIP-ryhmän toiminta Suomessa 
vuonna 2020

• EIP-ryhmän rahoitusta Suomeen yli 1,1 miljardia 

euroa

• EIR:ltä merkittävästi tukea mikro- ja pk-yrityksille

• Tukea sairaaloille, kouluille ja kaupunkialueiden 

uudistamiseen

Koronaviruspandemian aiheuttamista haasteista huolimatta vuosi 2020 oli EIP-ryhmän rahoituksen kannalta onnistunut 
Suomessa. Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan investointirahaston (EIR) muodostama EIP-pankkiryhmä myönsi tukea 
noin 1,1 miljardia euroa eri sektoreiden hankkeille terveydenhuollosta aina pk-yrityksiin. Tuen osuus oli 0,47 prosenttia Suomen 
bruttokansantuotteesta.

EIP:n tukemia hankkeita olivat mm. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin investointiohjelma, sähkönjakeluverkkojen 
säävarmuuden parantaminen sekä uuden asumisen kehittäjä Kojamon energiatehokkaiden asuinrakennusten uudistuotanto.

EIR:n vuosi oli erittäin vilkas Suomessa, ja rahasto teki 453,7 miljoonan euron sijoituspäätökset tukemaan pk-yrityksiä eri puolilla 
maata. Rahoitusvälittäjien ja Suomen valtiovarainministeriön kanssa yhteistyössä toimiva EIR jatkoi toimiaan, joilla se haluaa 
varmistaa pk-yritysten rahoituksen saatavuuden näinä vaikeina aikoina.

Tämän vuoden työ rakensi samalla perustaa hankkeille vuosiksi eteenpäin.
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https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20170523
https://www.eib.org/en/press/all/2020-093-eib-extends-further-support-to-elenia-electricity-network
https://www.eib.org/en/press/all/2020-093-eib-extends-further-support-to-elenia-electricity-network
https://www.eib.org/en/press/all/2016-306-taking-energy-efficient-building-seriously-eu-financing-for-vvo-group
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TULEVAISUUTTA RAHOITTAMASSA

EIP rahoittaa koulutusinfrastruktuuria ja teollisuuden vihreää siirtymää

Espoossa ja Lahdessa rahoitetaan uusia kouluja; Suomen teollisuuden kärkinimet muokkaavat 
tuotantoaan ekologisesti kestävämmäksi EIP:n tuella.

Suomi on tunnettu metsistään, ja niiden ansiosta maassa pakkausteollisuus ja biotuoteteollisuus ovat merkittäviä toimialoja. Johtavat 
suomalaiset teollisuusyritykset ovat hyödyntäneet EIP:n lainoja tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan rahoittamiseen 
sekä tuotantoprosessien muuttamiseen ympäristöystävällisemmiksi. EIP-ryhmä haluaa kasvattaa entisestään rahoitusta 
ilmastostrategian kannalta tärkeille hankkeille, niin että hankkeet auttavat Euroopan unionia saavuttamaan kestävyystavoitteensa. 
Suomi on tässä edelläkävijä.

Lahden ja Espoon kaupungit investoivat tulevaisuuteen katsoen uusiin kouluihin ja päiväkoteihin, jotka rakennetaan kasvavaa 
lapsiväestöä varten. Lahdessa EIP:n 100 miljoonan euron laina auttaa uudisrakentamisessa ja vanhojen rakennusten kunnostuksessa 
eri puolilla kaupunkia. Espoo puolestaan käynnisti ensimmäisen kuntatason yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuushankkeen 
(PPP-hanke), jonka rahoituksessa EIP on mukana. Kumppanuushankkeessa laajennetaan ja parannetaan opetustiloja. Tarkoituksena 
on edistää osallisuutta ja elinikäistä oppimista sekä parantaa edelleen koulutuksen laatua.

EIP:n rahoituksen vuosivolyymi
EIP:n Suomessa myöntämä rahoitus oli yhteensä 

644 miljoonaa euroa
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PIENISTÄ PUROISTA VUOLAS VIRTA

EIR antaa taustatukea suomalaisille rahoitusvälittäjille pohjoismaiden 
pk-yritysten tukemisessa näinä vaikeina aikoina

EIR:n takaukset, rahastosijoitukset ja osallistavat rahoitusratkaisut hyödyttävät mikro- ja pk-
yrityksiä.

Vuonna 2020 EIR antoi 100 miljoonaa euroa lisätakauskapasiteettia Nordea Bank Oyj:lle. Tämän lisäyksen odotetaan hyödyttävän 
yli 170 innovatiivista pk- ja pientä midcap-yritystä tarjoten mahdollisuuden jopa 150 miljoonan euron lisärahoitukseen. Nordea on 
Pohjoismaiden suurimpia rahoituskonserneja, minkä ansiosta tämä erityinen koronatukipaketti tulee tarjolle Suomessa, Ruotsissa, 
Tanskassa ja Norjassa.

Alueellisten toimenpiteiden lisäksi EIR vahvisti suhteitaan myös paikallisiin rahoitusvälittäjiin. Viimeisten neljän vuoden aikana 
menestyksellisesti toteutetun SME Initiative Finland -ohjelman jälkeen Suomen valtio, EIP-ryhmä ja Euroopan komissio myönsivät 
ohjelmalle lisätakausta. Tämä kasvatti ohjelmassa suomalaisille pk-yrityksille tarjottavan rahoituksen määrää 350 miljoonalla 
yhteensä 750 miljoonaan euroon. EIR kasvatti takuitaan myös neljälle muulle rahoitusvälittäjälle, Aktia Pankille (50 miljoonaa euroa), 
Säästöpankkiliitto osk:lle (80 miljoonaa euroa), Oma Säästöpankille (75 miljoonaa euroa) ja OP Osuuskunnalle (120 miljoonaa euroa), 
sekä solmi uuden yhteistyösuhteen POP Pankkikeskus osk:n kanssa 25 miljoonan euron takuusummalla.

Euroopan investointirahasto 
EIR oli tukemassa suomalaisia hankkeita ja sitoumukset rahastosta olivat 

453,7 miljoonaa euroa
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EIP-RYHMÄN SAAVUTUKSIA VUONNA 2020

Hyvien hankkeiden tuet 
EIP-ryhmän hyväksymille hakkeille 

myönnettiin yhteensä

76,8 mrd. €
EU:ssa ja sen ulkopuolella

Ilmastotoimet
Viime vuonna täydet

35 %
 kaikista EIP:n projekteista Suomessa oli 

kytköksissä ilmastostrategiaan

Koronavirukseen (covid-19) 
liittyvä rahoitus 

EIP-ryhmän myöntämä koronatuki 
oli kokonaisuudessaan

25,46 mrd. €

Euroopan investointiohjelma 
Euroopan strategisten investointien rahaston tuki  

Suomessa toteutettaville hankkeille 
vuosina 2015–2020 oli

1,95 mrd. €

Vaikuttavaa rahoitusta
EIP-ryhmän rahoitus suomalaisille 

hankkeille vastasi

0,47 %
Suomen BKT:sta vuonna 2020

27 272
työpaikkaa sai tukea

EIR:n toiminnasta pelkästään vuonna 2020
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