
 
 

 

 

Briefing 1.  
 

Ideasta innovaatioksi – Euroopan yhteinen haaste 
 
Osa1. Eurooppalaiset rahoitusvälineet yritysten tukena 
Valtteri Vento, ohjelmapäällikkö, Finnvera Oyj 
 
 
Valtteri Vento on Finnverassa työskentelevä erityisasiantuntija, jolla on vuosien kokemus EU:n 
ohjelmista ja rahoitusjärjestelyistä. Hän on toiminut pitkään myös työ- ja elinkeinoministeriössä 
elinkeinopolitiikan eri osa-alueilla.  Tällä hetkellä hän työskentelee Euroopan strategisten 
investointien rahaston (ESIR) hyödyntämisen parissa, sekä valmistelee Finnveran toimintaa 
vuonna 2021 käynnistyvän InvestEU-ohjelman osalta. 
 
Yhteenveto Valtteri Vennon alustuksesta: 
 
Vennon alustuksen keskiössä olivat EU:n tarjoamat rahoitusvälineet, joiden kautta suomalaisilla 
yrityksillä on mahdollisuus saada rahoitusta EU:lta (lainoja, takauksia, ym. avustuksia). Hänen 
mukaansa tietoisuuden lisääminen aiheesta Suomessa on tärkeää. EU:n tukemat lainat, 
sijoitukset sekä takausjärjestelyt ovat yleistyneet merkittävästi talouskriisin jälkeen – erityisesti 
kun komissio päätti käynnistää Euroopan investointiohjelman vuonna 2015. Taloutta uudistavia 
investointeja tarvitaan Euroopassa merkittävästi nykyistä enemmän. Myös Suomi tarvitsee 
investointeja talouden uudistumiseen ja kasvuun. 
 
Rahoitusohjelmien käytännön toteutuksesta vastaa Euroopan investointipankki (EIP), joka on 
merkittävä rahoittaja myös Suomessa. Esimerkiksi vuonna 2016 EIP:n Suomeen 
kohdennettujen investointien määrä oli ennätystasolla ollen noin 2,2 miljardia euroa, mikä 
vastasi 1,1 % maan BKT:sta. Rahoitusta on yleensä käytetty isoihin infrastruktuurihankkeisiin ja 
muihin yhteiskunnallisesti hyödyllisiin kohteisiin. 
 
Euroopan investointiohjelma, jonka tavoitteena on ollut käynnistää investointeja Euroopassa 
vuosien 2014–2020 välillä yhteensä 500 miljardin euron edestä koostuu kolmesta pilarista, jotka 
ovat:  
 

1. Investointien käynnistäminen (Strategisten investointien rahasto, ESIR);  
 
2. Investointien tukeminen – toiminnasta vastaavat Euroopan 
investointineuvontakeskus (EIAH) ja Euroopan investointihankeportaali (EIPP). 
Euroopan investointineuvontakeskus toimii osana Euroopan investointipankkia (EIP). 
Finnvera solmi sopimuksen yhteistyöstä investointikeskuksen kanssa vuonna 2017. 
Tavoitteena on muun muassa tarjota hankkeiden määrittelyä, kehittämistä ja valmistelua 
koskevaa neuvontaa sijoittajille, hankkeiden edistäjille ja julkisille hallintoviranomaisille. 
Palveluja tarjotaan sekä EU:n tasolla että paikallisesti. Euroopan 
investointihankeportaalin kautta EU:ssa toimivat yksityiset ja julkiset hankkeiden 
toteuttajat voivat esitellä hankkeitaan kansainvälisille sijoittajille. 
 
3.  Investointiesteiden poistaminen (Rakenteelliset muutokset, sääntelyn 
yksinkertaistaminen).  



 
 

 

 

Viimeinen pilari on pitkäkestoisin ja pitkällä aikavälillä merkittävin.  
 
Tähän mennessä Suomi on saanut yhteensä 2,1 miljardia euroa rahoitusta Euroopan 
Strategisten investointien rahaston (ESIR) kautta. Odotetut kokonaisinvestoinnit ohjelman 
puitteissa ovat tällä hetkellä 8,7 miljardia euroa. Suomi on tällä hetkellä sijalla 8. ESIR-
rahastoon liittyvissä investoinneissa BKT:hen suhteutettuna. Väkilukuun suhteutettuna Suomi 
on hyötynyt ohjelmasta eniten.  Merkittävä osa investoinnista on kohdistunut pk-yrityksille sekä 
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin. 
 
EU tukee useita rahoitusohjelmia pk-yrityksille Suomessa (mm. SME / Mid-cap Loan, EaSI, 
Mid-cap Risk Sharing, yms.). Finnveran rooli EU-ohjelmissa on kasvanut. Finnvera ylläpitää 
ESIR-neuvontapalvelua työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa. Neuvonnan lisäksi Finnvera 
toimii linkkinä yritysten, Euroopan investointipankin, Euroopan investointineuvontakeskuksen, 
pankkien ja välittäjäorganisaatioiden välillä. 
 
3. syyskuuta 2019 Finnvera otti käyttöön Euroopan investointirahaston COSME-
vastatakauksen kasvuhakuisille yrityksille osana Finnveran uutta Pk-takaus -tuotetta. Uusi 
instrumentti on tarkoitettu yli kolme vuotta vanhoille yrityksille, jotka tavoittelevat kasvua ja 
tarvitsevat rahoitusta investointeihin, käyttöpääomaan tai tuotekehitykseen. Instrumentin 
puitteissa on mahdollista saada 80 % vakuudeton takaus 12 500 – 150 000 euron lainoihin, 
enintään 10 vuoden laina-ajalla. 
 
EU:n tukema rahoitus pk-yrityksille tulee kasvattamaan merkitystään. Uuden InvestEU-
ohjelman tavoitteena on käynnistää investointeja Euroopassa vuosien 2021–2027 välillä 
yhteensä 650 miljardin euron edestä sekä yksinkertaa ja selkeyttää investointien tukemista 
tulevaisuudessa. Ohjelma kokoaa yhteen ja korvaa useita nykyisiä ohjelmia.  
 
EU:n Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa on tarjottu rahoitusta kansainvälisenä yhteistyönä 
toteutettaville tutkimus- ja innovointihankkeille vuodesta 2014. Horisonttiin osallistuva taho voi 
olla yritys, yliopisto, korkeakoulu, tutkimuslaitos, yksittäinen tutkija tai jokin muu tutkimusta 
tekevä tai hyödyntävä organisaatio. Business Finland koordinoi Horisontti-verkostoa Suomessa. 
Business Finland tarjoaa ohjelmaan liittyvää ilmaista neuvontaa. Suomalaiset organisaatiot ovat 
tähän mennessä saaneet Horisontti-ohjelman kautta lähes 900 miljoonaa euroa.  
 


