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EU:n tukemat lainat, 

sijoitukset sekä 

takausjärjestelyt ovat 

yleistyneet



2015:

Globaali talous- ja finanssikriisi on 

vähentänyt investointeja Euroopassa. 

Investointitaso on 15 prosenttia matalampi

kuin ennen kriisiä. Taloutta uudistavia

investointeja tarvitaan Euroopassa

merkittävästi nykyistä enemmän. 

Myös Suomi tarvitsee investointeja talouden

uudistumiseen ja kasvuun.









Euroopan investointiohjelma

Investointien käynnistäminen
Euroopan strategisten investointien rahasto 

(ESIR)

Investointien tukeminen

Investointiesteiden 
poistaminen

Euroopan investointineuvontakeskus (EIAH)
Euroopan investointihankeportaali (EIPP)

Tavoitteena käynnistää investointeja Euroopassa vuosien 2014–2020 välillä
yhteensä 500 miljardin euron edestä.

Rakenteelliset muutokset
Sääntelyn yksinkertaistaminen



• Euroopan investointineuvontakeskus toimii osana Euroopan investointipankkia (EIP).

• Finnvera solminut sopimuksen yhteistyöstä vuonna 2017.

• Pääasiallisena tarkoituksena on tarjota hankkeiden määrittelyä, kehittämistä ja 

valmistelua koskevaa neuvontaa sijoittajille, hankkeiden edistäjille ja julkisille 

hallintoviranomaisille.

• Tarjoaa palvelujaan sekä EU:n tasolla että paikallisesti.

• Lisää investointihankkeiden näkyvyyttä EU:ssa ja voi antaa uuden välineen 

investointien saamiseksi Suomeen



• Portaalin avulla EU:ssa toimivat yksityiset ja julkiset 

hankkeiden toteuttajat voivat esitellä hankkeitaan 

kansainvälisille sijoittajille. 

• Portaalin kautta hankkeet voivat mainostaa 

hankettaan rahoittajille ympäri maailmaa.

• Portaali aloitti toimintansa 2016. Hanketoimijat voivat 

toimittaa hanke-esittelyjä 24 eri kielellä. 

• Projektien minimikoko on 1MEUR. Aloitus 

viimeistään kolmen vuoden päästä hakemuksen 

jättämisestä. 

Euroopan investointihankeportaali









Euroopan investointirahaston COSME-

vastatakaus kasvuhakuisille yrityksille

• Tulee käyttöön 3.9.2019 osana Finnveran uutta Pk-takaus-tuotetta.

• Yli 3 vuotta vanhoille yrityksille jotka tavoittelevat kasvua ja tarvitsee 

rahoitusta investointeihin, käyttöpääomaan tai tuotekehitykseen.

• 80% vakuudeton takaus 12 500 – 150 000 euron lainoihin. Laina-aika 10 

vuotta. Omarahoitusosuutta ei edellytetä.

• COSMEn vastatakaus mahdollistaa Finnveran takauksen 

vakuudettomuuden.

• Välitetään yrityksille pankkien kautta.



EU:n tukema 
rahoitus pk-
yrityksille tulee 
kasvattamaan 
merkitystään
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EIP päätoteuttaja, mutta myös muilla toimijoilla on mahdollisuus käyttää EU:n budjettirahoitusta hyväkseen. 
Ohjelman tavoitteena on käynnistää Euroopassa investointeja vuosien 2021-207 välillä yhteensä 650 miljardin euron edestä

InvestEU-ohjelma korvaa useita nykyisiä ohjelmia



• EU:n Horisontti 2020-ohjelma tarjoaa rahoitusta kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaville 

tutkimus- ja innovointihankkeille, mutta myös yksittäisille tutkimusideoille. Ohjelma on 

käynnissä vuosina 2014–2020 ja sen koko on lähes 80 miljardia euroa vuosille. 

• Tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja vahvistamalla alueen 

tieteellistä osaamista, tukemalla uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja 

käyttöönottoa ja etsimällä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin Euroopassa.

• Horisonttiin osallistuva taho voi olla yritys, yliopisto, korkeakoulu, tutkimuslaitos, yksittäinen 

tutkija tai jokin muu tutkimusta tekevä tai hyödyntävä organisaatio, kuten liitto tai kaupunki. 

Hakemukset lähetetään suoraan Euroopan komissiolle Brysseliin, missä tehdään myös 

rahoituspäätökset.











Kiitos!


