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EIP LYHYESTI
Euroopan investointipankki (EIP) on Euroopan unionin lainoja 
myöntävä rahoituslaitos – me olemme Euroopan unionin pankki. EIP 
on maailman suurin monikansallinen rahoituslaitos ja tärkeimpiä 
ilmastotoimien rahoittajia.

Pankki perustettiin vuonna 1958, ja se on toimintansa aikana 
investoinut jo yli 1000 miljardia euroa hankkeisiin Euroopassa ja eri 
puolilla maailmaa. Ilmastotoimet ovat osa kaikkea toimintaamme. 
Toiminnan painopisteitä ovat ilmasto ja ympäristö, kehitys, 
innovaatiot ja osaaminen, pk-yritykset, infrastruktuuri ja koheesio.

EIP-pankkiryhmään kuuluva Euroopan investointirahasto on 
erikoistunut pk-yritysten tukemiseen ja rahoittaa yrittäjyyttä, 
kasvua, innovaatioita, tutkimusta ja tuotekehitystä, työllisyyttä 
sekä aluekehitystä.

EIP toimii tiiviissä yhteistyössä EU:n muiden toimielinten kanssa 
vaalien Euroopan yhdentymistä, edistäen EU:n kehitystä ja tukien 
EU:n toimintapolitiikkaa. Toiminta ei rajoitu vain Eurooppaan: EIP 
toimii yli 160 maassa ja parantaa joka vuosi miljoonien ihmisten 
elinoloja Euroopan unionissa ja eri puolilla maailmaa.

Keskinäinen riippuvuus on ollut EIP:n toiminnan ytimessä koko 
pankin historian ajan. Euroopassa EIP:n investoinnit lähentävät 
EU-jäsenvaltioita toisiinsa. Vuonna 2022 kehitysrahoituksen 
vaikuttavuutta edistämään perustetun EIP Global -osaston kautta 
autamme vastaamaan globaaleihin haasteisiin ja luomaan kasvua 
ja mahdollisuuksia kaikilla mantereilla.

Aikana, jolloin monikansallisuuden arvo usein kyseenalaistetaan, 
EIP:n työ toimii jatkuvana muistutuksena yhdistyneen Euroopan 
ponnistusten voimasta.





Koronaviruspandemia syöksi koko maailman äkilliseen 
terveyskriisiin. Rokotteiden ja viruksen leviämisen rajaamisessa 
auttavien ratkaisujen kehittämiseen syntyi polttava tarve. EIP on 
rahoittanut koronarokotteiden kehitystä ja tuotantoa ja antanut 
merkittävää tukea muille terveydenhuoltotoimille sekä Euroopan 
unionissa että EU:n rajojen ulkopuolella. Tähän sisältyy rahoitus 
COVAX-yhteistyölle, jonka tavoitteena on taata koronarokotteiden 
yhdenvertainen ja oikeudenmukainen saatavuus maailman 
kaikissa maissa.

Pienet yritykset ovat kärsineet pandemiasta erityisen pahasti 
mm. väliaikaisten sulkutoimien seurauksena ja koska niillä on 
puskurinaan tyypillisesti pienemmät kassavarat. EIP-pankkiryhmä 
on tukenut merkittävästi EU:n toimia, joilla on pyritty rajaamaan 
kriisin vaikutuksia eurooppalaisiin yrityksiin ja Euroopan maiden 
talouteen. EIP:n perustaman Euroopan takuurahaston tarkoituksena 
on tarjota jopa 200 miljardia euroa apua pk-yritysten selviytymiseen 
kriisin yli.

Maailman suurimpana monikansallisena lainoittajana EIP auttaa 
talouksia kukoistamaan, luomaan työpaikkoja sekä edistämään 
tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. Toimimme yhteistyössä 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanien kanssa ja mittaamme 
onnistumistamme sillä, kuinka paljon työmme auttaa yhteiskuntaa 
ja kuinka paljon se parantaa niiden ihmisten elämää, jotka kuuluvat 
hankkeiden piiriin.

EIP on vihrein monikansallinen lainoittaja. EU:n ilmastopankkina EIP 
auttaa maailmanlaajuisilla toimillaan Pariisin ilmastosopimuksen 
sitoumusten täyttämisessä ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme sitoutuneet 
biljoonan euron investointeihin ilmaston ja ympäristön kestävyyttä 
tukeville hankkeille seuraavan vuosikymmenen aikana.



investointeja EIP:n 
rahoituksen tuella

uusia lainoja allekirjoitettu

rahoitusta kestävälle 
energialle ja luonnonvaroille 

kokonaisinvestointeja 
saatu liikkeelle

rahoitusta hankittu 
joukkovelkakirjamarkkinoilta

EIP-pankkiryhmän 
rahoitusta

rahoitusta pienyrityksille

työpaikkaa säilytetty 
pienyrityksissä

innovaatioiden sekä digitaalisen ja 
inhimillisen pääoman tukemiseen

360  
mrd. €

4,8  
bilj. €

95,86  
mrd. €

65,4  
mrd. €

55,26  
mrd. €

Yli 45  
mrd. €

15,38  
mrd. €

4,5 
miljoonaa

20,70  
mrd. €

SAAVUTUKSIAMME 2021



puhtaampaa juomavettä

uudet 5G-yhteydet

parempaa 
terveydenhuoltoa, mm 
koronavirusrokotteita

kotia yhdistetty sähköverkkoon

matkan lisäys 
joukkoliikenteessä

sähköntuotantokapasiteettia, 
josta 99,7 % uusiutuvista 

lähteistä

parempi infrastruktuuri

pienempi tulvariski

lainoja tukemaan 
koronaviruspandemiasta 

kärsineitä yrityksiä

346 
miljoonan

826 
tuhannelle

10 
miljoonalle

94,3 
miljoonalle

783 
miljoonalle

8,1 
miljoonaa

6,8 
miljoonalle

11 400  
MW

33,26  
mrd. €

Vuosina 2012–2021 EIP-rahoituksen 
kokonaismäärä Euroopan unionin ulkopuolelle 
oli 71,92 miljardia euroa; siitä 26,15 miljardia 
euroa Afrikkaan

https://www.eib.org/en/about/key-figures




TUKI UKRAINALLE
EIP on Ukrainan hallinnon ja kansan tukena. Se tukee 
Ukrainan itsenäisyyttä.

Osana EU:n ja laajemman kansainvälisen yhteisön koordinoituja 
toimia tässä kriisissä olemme käynnistäneet EIP:n Ukrainaa 
koskevan solidaarisuuspaketin, joka antaa tukea Ukrainan 
hallitukselle valtion välittömän maksuvalmiuden tarpeisiin. Lisäksi 
EIP on valmistelemassa yhteistyössä Euroopan komission kanssa 
lisärahoitusta, joka auttaa Ukrainan hallitusta jatkamaan kriittisten 
julkisten palveluiden tuottamista Ukrainaan jääneille kansalaisille. 
Tämä rahoitus varmistaa elintarvikkeiden, lääkintätarvikkeiden ja 
polttoaineiden saatavuuden sekä tukee kuljetukseen, energiaan, 
kaupunkien kehittämiseen ja digitalisaatioon liittyviä hankkeita.

EIP on myös ilmoittanut 4 miljardin euron ohjelmasta vuosille 
2022 ja 2023. Ohjelma auttaa EU-jäsenvaltioiden kuntia ja 
kaupunkeja vastaamaan niihin polttaviin investointitarpeisiin, 
joita sotaa pakenevien ihmisten vastaanotto ja kotoutumisen 
edistäminen synnyttävät. EIP:n uuden ohjelman tarkoituksena on 
rahoittaa keskeisen sosiaalisen infrastruktuurin rakentamista, jotta 
pakolaisille saadaan tuotettua julkisia palveluita, mm. asuntoja, 
kouluja, sairaaloita ja päiväkoteja.

EIP jatkaa Ukrainan ja ukrainalaispakolaisten tukemismahdollisuuk-
sien selvittämistä yhdessä eurooppalaisten kumppaniensa kanssa.

http://www.eib.org/ukraine




KORONAVIRUSPANDEMIA
EIP on toiminut koronaviruspandemian käynnistämien Euroopan 
unionin globaalien toimien etulinjassa ja ryhtynyt viivyttelemättä 
välittömiin toimenpiteisiin yhdessä Maailman terveysjärjestö 
WHO:n ja Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston Unicefin 
kaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa.

EIP-pankkiryhmän kiireelliset tukitoimenpiteet ovat auttaneet 
pk-yrityksiä ja innovatiivisia startup-yrityksiä toteuttamaan 
investointeja äärimmäisestä epävarmuudesta huolimatta. 
Aikomuksenamme on tarjota 200 miljardia euroa rahoitusta 
Euroopan takuurahastosta tukeaksemme pandemian vuoksi 
ahdinkoon joutuneita elinkelpoisia yrityksiä.

EIP on rahoittanut myös koronarokotteiden kehitystyötä ja 
hankintoja, viruksen leviämisen rajaamisessa auttavia ratkaisuja 
sekä muita tähän terveyskriisin liittyviä julkisia hankkeita.

EIP tuki 100 miljoonalla eurolla 
saksalaista BioNTech-yhtiötä 

ensimmäisen koronarokotteen 
kehittämisessä.

http://www.eib.org/covid-19


EIP tuki pandemian aikana italialaista 
Eggtronic-startup-yritystä, joka keksi energiaa 
säästävän tehonmuuntimen. Erinomaisen 
energiatehokkuutensa ansiosta Eggtronicin 
muuntimien hiilijalanjälki on paljon pienempi kuin 
muilla vastaavilla laitteilla.



ILMASTO 
JA ENERGIA
Ilmastonmuutos on sukupolvemme suurin globaali haaste. 
Ilmastotavoitteiden saavuttaminen tulee ratkaisemaan lastemme 
hyvinvoinnin ja elinajanodotteen. EIP:n ilmasto- ja energiatavoitteet 
määrittelevät uusia standardeja Eurooppaan ja laajemmin 
maailmaan. Olemme lopettaneet fossiilisten polttoaineiden 
hankkeiden tukemisen ja kohdennamme 50 prosenttia 
investoinneistamme ilmastotoimiin ja kestävän kehityksen 
tukemiseen vuoteen 2025 mennessä.

EIP:n toiminta vauhdittaa vihreää kasvua ja hiiliriippuvuuden 
purkamista talouksista. Keskitymme energiatehokkuuteen ja 
uusiutuvaan energiaan, jotka molemmat sekä auttavat vähentämään 
hiilidioksidipäästöjä että vahvistavat energiaturvallisuuttamme. 
Kaikki toimintamme tukee kestävää sosiaalista kehitystä 
ja talouskasvua.

EIP:n investoinnit tarttuvat myös ilmastonmuutoksen 
haavoittuville yhteisöille aiheuttamiin ongelmiin suojelemalla 
luonnon monimuotoisuutta ja edistämällä kestävää maataloutta. 
Suojelemme luonnonvaroja ja teemme ympäristöstä turvallisen 
tuleville sukupolville. Jokaisen EIP:n tukeman hankkeen täytyy olla 
yhdenmukainen ilmastotavoitteidemme kanssa riippumatta siitä, 
onko kyse innovaatio-, pienyritys- vai infrastruktuurihankkeesta.

https://www.eib.org/climate




INNOVAATIOT
Innovaatiot pitävät Euroopan kilpailukykyisenä ja luovat laadukkaita 
työpaikkoja. EIP tukee innovaatioita niiden eri vaiheissa keskittyen 
ideoihin, jotka parantavat elinolosuhteita.

Tuemme niin suuren mittakaavan tutkimusta ja tuotekehitystä 
kuin pieniä erikoistuneita yrityksiäkin. Tietoliikenteen, ilmailun, 
lääketieteen ja digitalisaation sektoreille tekemämme investoinnit 
toimivat ”hyväksyntäleimana”, joka houkuttelee hankkeille 
lisää sijoittajia yksityiseltä sektorilta. EIP-pankkiryhmä tarjoaa 
eurooppalaisille yrityksille mahdollisuuksia luoda ja kehittää 
uusia huipputeknologioita.

EIP-lainoituksen turvin yliopistot rakentavat ja laajentavat 
tutkimuslaitoksiaan ja startup-yritykset kasvattavat henkilöstöään 
ja parantavat laitteistojaan. EIP:n tuella uudet ideat saadaan 
muutettua menestyksekkääksi liiketoiminnaksi.

EIP on tukenut espanjalaista 
edelläkävijäyritystä Anacondaa, joka on 
kehittänyt kustannustehokkaan hoidon, 

jonka ansiosta lääkärit pystyvät pelastamaan 
ihmishenkiä ja joka pienentää aivohalvauksen 

jälkeistä vammautumisriskiä.

https://www.eib.org/innovation




OSALLISTAMINEN
EIP tarjoaa mahdollisuuksia pienille yrityksille ja nuorelle 
sukupolvelle sekä tukee naisyrittäjiä tuomalla lainoja ja 
johtotehtäviä heidän ulottuvilleen. Autamme järjestämään 
rahoitusta ja liiketoimintaneuvontaa vähätuloisille väestöryhmille, 
itsensä työllistäjille ja mikroyrityksille sen varmistamiseksi, että 
heidän hankkeensa onnistuvat. 

Lainoituksemme on korkeintaan puolet hankkeen 
kokonaiskustannuksista. EIP:n osuus on suunniteltu toimimaan 
alullepanijana, joka saa yksityisen sektorin kiinnostumaan ja 
tulemaan mukaan hankeinvestointiin.

EIP on Länsi-Balkanin pienyritysten johtava 
lainoittaja, joka on tukenut lähes 30 000 yritystä 

ja auttanut säilyttämään puoli miljoonaa 
työpaikkaa. Työmme tuloksena Serbiassa 

yli 1800 koulussa on nopeammat internet-
yhteydet ja paremmat digitaaliset laitteet, minkä 
ansiosta opettajat pystyivät antamaan oppilaille 

etäopetusta pandemian aikana. 





KESTÄVÄ KEHITYS
EIP hankkii tarvittavat rahoitusvarat laskemalla liikkeeseen 
joukkovelkakirjoja kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Erinomaisen 
luottoluokituksemme ansiosta pystymme saamaan rahoitusvaroja 
edullisella korolla ja välitämme tämän edun asiakkaillemme.

EIP:n pääomamarkkina-asiantuntijat ovat luoneet ja kehittäneet 
vihreiden ja kestävien joukkolainojen markkinat. Olemme 
suurin ylikansallinen uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta, 
puhdasta vettä ja sanitaatiohankkeita tukevien vihreiden 
joukkolainojen liikkeeseenlaskija.

http://www.eib.org/investor_info




EIP GLOBAL
EIP:n kehitysrahoitusosasto EIP Global perustettiin vuonna 2022 
edistämään pankin tarjoaman kehitysrahoituksen vaikuttavuutta. 
EIP on investoinut yli 70 miljardia euroa Euroopan unionin 
ulkopuolelle viimeisen vuosikymmenen (2012–2021) aikana, mikä 
on saanut joka vuosi liikkeelle miljardien investointeja yksityiseltä 
sektorilta. EIP Global vahvistaa EIP:n vaikutusta paikallisella 
läsnäololla ja siirtymällä lähemmäs paikallisia yhteisöjä, yrityksiä ja 
instituutioita eri puolilla maailmaa.

Sellaisilla alueilla, joilla ihmiset eivät aina pysty käyttämään 
pankkeja, EIP laajentaa tukeaan paikallisille mikrorahoituslaitoksille. 
Kun ihmiset saavat luottoa, yritykset työllistävät enemmän 
työntekijöitä, naisten riippumattomuus kasvaa, väestön siirtyminen 
asuinsijoiltaan vähenee ja kotitaloudet pystyvät nostamaan 
itsensä köyhyydestä.

Kongolaiset pienyritykset saivat pandemian 
aikana lainaa EIP:ltä kohtuullisella lainakorolla, 

mikä auttoi paitsi näitä yrityksiä, myös koko 
yhteisöjä. Epäviralliset lainanantajat perivät 

äärimmäisen korkeita korkoja.

http://www.eib.org/global


Lisäämme EIP:n toimialatuntemusta paikallisella tasolla 
sekä jaamme tietämystämme ja kokemustamme paikallisille 
kumppaneille. Tarjoamme riippumatonta neuvontaa, joka perustuu 
kokemuksellemme työskentelystä hyvin monissa maissa ja monilla 
eri toimialoilla. Näitä neuvontapalveluita voidaan tarjota paitsi 
yhdessä EIP:n rahoitustuotteiden kanssa, myös sellaisenaan täysin 
rahoituksesta riippumatta.

Ilmastonmuutos, koronaviruspandemia ja muut kriisit vaativat, 
että kansainvälisiin ja kansallisiin kumppanipankkeihimme 
investoimamme miljardit muuttuvat biljooniksi uusien 
kumppanuuksien ja muiden globaalien rahoituslaitosten yhteistyön 
myötä. Mitä tärkein seikka on, että EIP:n rahoitus kannustaa 
yksityisen sektorin mukaantuloa, mikä nostaa investoinnit aivan 
uudelle tasolle.

Pelkästään kehitysmaat tarvitsevat yli 2 biljoonan vuotuisia 
lisäinvestointeja, jotta ne pystyvät täyttämään YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet ja Pariisin ilmastosopimuksen päämäärät.

EU:n ilmastopankkina EIP tukee eurooppalaista vihreän 
kehityksen ohjelmaa, joka on Euroopan unionin suunnitelma 
sen varmistamiseksi, että unionin ilmasto-, energia-, liikenne- ja 
veropolitiikka vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 
55  prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Euroopan unionin osuus 
globaaleista päästöistä on kuitenkin vain 10 prosenttia, ja siksi EIP 
Global laajentaa EU:n hiilestä irtautumisen ponnistelut unionin 
ulkopuolelle tukemaan globaalia vihreää siirtymää.

EIP Global on Euroopan komission keskeinen kumppani, 
kun komissio pyrkii 300 miljardin euron Global Gateway  - 
strategiallaan tukemaan hankkeita, jotka edistävät paikallisia 



ja globaaleja yhteyksiä digitaalialan, ilmastontorjunnan, 
liikenteen, terveydenhuollon, energian ja koulutuksen aloilla. 
Kehitysrahoitus ja rahoituskumppanuudet kiihdyttävät kasvua, 
vaurastuttavat maaseutua, lisäävät kaupunkien innovatiivisuutta ja 
vahvistavat talouksia. 

EIP Globalin toiminta tukee maita, jotka yrittävät parantaa 
sukupuolten tasa-arvoa ja vahvistaa naisten asemaa työpaikoilla, 
rahoittamalla naisten johtamia tulevaisuuteen panostavia 
yrityksiä. Autamme miljoonia ihmisiä, joilla ei ole puhdasta 
vettä, sähköä, rokotteita, kunnollista terveydenhuoltoa eikä 
riittäviä jätteenkäsittelyjärjestelmiä.





SITOUTUMINEN
EIP toimii avoimesti ja on vastuussa kaikesta toiminnastaan EU:n 
kansalaisille. Olemme ympäristö- ja sosiaalisten standardiemme 
ansiosta oiva kumppani niille julkisen ja yksityisen sektorin 
organisaatioille, joiden kanssa toimimme. Henkilöstömme on 
erittäin pätevää, sitoutunutta ja monipuolista. Joukossamme 
on taloustieteilijöitä, insinöörejä, rahoitusanalyytikkoja ja 
ilmastoasiantuntijoita, jotka työskentelevät päivittäin paikallisten 
asiantuntijoiden, instituutioiden ja valtioiden kanssa eri 
puolilla maailmaa.

http://www.eib.org/cr
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EIP-ryhmä koostuu Euroopan investointipankista (EIP) ja Euroopan 
investointirahastosta (EIR).

EIP on Euroopan unionin pankki. Se on maailman suurin monikansallinen 
lainanottaja ja lainanantaja. EIP:n päätoimipaikka on Luxemburgissa, ja 
sillä on laaja paikallisten ja alueellisten toimipisteiden verkosto Euroopassa 
ja Euroopan ulkopuolella.

EIR tukee pieniä yrityksiä parantamalla niiden rahoituksen 
saatavuutta Euroopassa ja useissa Euroopan ulkopuolisissa maissa. EIR 
suunnittelee ja kehittää riski- ja kasvurahoitusta, takuujärjestelyjä ja 
mikrorahoitusinstrumentteja, joilla tuetaan innovaatioita ja työllisyyttä.

EIP Global on EIP:n kansainvälinen kehitysrahoitusosasto. Vuonna 
2022 perustettu EIP Global jatkaa EIP:n vuosikymmeniä jatkunutta 
sitoutumista rahoitukseen, jolla tuetaan kehitystyötä, ilmastotoimia, 
innovaatioinvestointeja, kestävää kehitystä ja uusia tapoja auttaa ihmisiä 
eri puolilla maailmaa.
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