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• EU:n tarjoaman rahoituksen kenttä on laaja sitä on tarjotaan markkinoille monin 
eri rahoitusvälinein monia eri kanavia pitkin – Valtakunnallinen tarve hajanaisen 
tiedon keskitetylle neuvontapalvelulle.

• Tarpeeseen vastataan TEMin päätöksellä ja erillisrahoituksella Business 
Finlandiin perustetulla 3htv:n EU-rahoitusneuvontapalvelulla. Palvelu toimii TEMin
ohjauksessa Business Finlandin hallinnoimana.

• Palvelu käynnistettiiin huhtikuussa 2021. ja sen verkkosivut löytyvät osoitteesta: 
www.eurahoitusneuvonta.fi. 

• Palvelu toimii tiiviissä yhteistyössä sen kokoaman laajan EU-rahoituksen 
sidosryhmäverkoston kanssa. Neuvontaa EU-rahoituksen monista tuotteista 
voidaan tarjota vain aktiivisessa yhteistyössä tämän laajan verkoston kanssa.

http://www.eurahoitusneuvonta.fi/


Neuvontapalvelun laaja sidosryhmäverkosto
Palvelu nojaa tiiviiseen yhteistyöhön EU-rahoituksen kanssa työskentelevien tahojen kanssa.



@EUrahoitusEU-rahoitusneuvonta

EU-rahoitusneuvontapalvelu
Valtakunnallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu tukee EU-rahoituksen hyödyntämistä tarjoamalla tietoa tarjolla 
olevista rahoitustuotteista, yleistason neuvontaa ohjelmista ja välineistä yhdessä verkostonsa kanssa. Palvelua 
ohjaa TEM ja se toteutetaan osana Business Finlandia. Palvelusta vastaavat henkilöt:

Veera Koskinen
Yleisneuvonta ja tapahtumat

veera.koskinen@businessfinland.fi

Markku Pekonen 
Yleisneuvonta ja viestintä

markku.pekonen@businessfinland.fi

Valtteri Vento
Markkinaehtoinen rahoitus

valtteri.vento@businessfinland.fi

www.eurahoitusneuvonta.fi
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Palvelun tavoitteet
• Palvelun tavoitteena on esittää EU:n ohjelmien muodostama kokonaisuus selkeästi ja yhtenäisesti 

suomalaisille toimijoille. Väylinä toimivat verkkosivusto sekä monipuolinen viestintä eri kanavien kautta 
(some, tapahtumat jne.)

• Työn tuloksena EU:n eri rahoitusohjelmat tunnetaan laajemmin, sekä kansallisten julkisten toimijoiden, 
että potentiaalisten hyödyntäjien keskuudessa

• Näin kotimaiset toimijat pystyvät hyödyntämään EU:n rahoitusohjelmia entistä paremmin selkeän 
neuvonnan ja tiedonjaon tuloksena.

• Palvelun ympärille rakentuu kansallinen EU-rahoituksen osaajien verkosto, jonka kautta tieto 
rahoitusmahdollisuuksista kulkee tehokkaasti ja laajasti.



Mitä EU-rahoitusneuvonta tarjoaa?

Palvelu tarjoaa:
• Keskitettyä tietoa kaikista EU:n rahoitusohjelmista- ja välineistä 

• Ensimmäisen yhteyspisteen EU:n rahoituksesta kiinnostuneille tahoille

• Kumppanin EU-rahoitusta käsittelevien tilaisuuksien järjestämiseen niin alueellisella, kuin valtakunnallisellakin 
tasolla

Kenelle:
• Palvelu on tarkoitettu niin yrityksille, tutkimuslaitoksille kuin viranomaisille ja muille EU-rahoituksen 

hyödyntämisestä kiinnostuneille toimijoille. 

• Neuvomme myös yksityisiä EU-rahoituksen konsultteja. Palvelu ei kilpaile yksityisten palveluntarjoajien kanssa vaan 
tukee yksityisen markkinan kehittymistä. 



Asiakkaat luokittain 19.11.2021 mennessä

Yritykset
58 %

Yhdistykset, säätiöt ja järjestöt
7 %

Kunnat ja kaupungit ja niiden 
kehitysyhtiöt

5 %

Pankit 
5 %

Yliopistot ja korkeakoulut
6 %

Ministeriöt ja niiden alaiset 
organisaatiot

6 %

Yksityishenkilöt ja perustettavat 
yhtiöt

6 %

Uskonnolliset yhteisöt
6 %

Muut
1 %



EU:n markkinaehtoiset 
rahoitusvälineet vihreän
siirtymän tukena

Valtteri Vento
25.11.2021



Markkinaehtoinen EU-rahoitus
• Käsittää EU:n tarjoamat laina-, takaus- ja sijoitustuotteet.

• Käytännössä kyse aina EIP-ryhmän eli Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan 
investointirahaston (EIR) takaustuotteista ja rahastosijoituksista, joita komissio rahoittaa. 

• Markkinaehtoisten tuotteiden tarjonta kasvanut tasaisesti vuodesta 2015 asti, jolloin Euroopan 
strategisten investointien rahasto (ESIR) käynnistettiin.

• Suomi hyötyi 2020 päättyneestä ESIR:stä Euroopassa suhteessa BKT:hen 10. eniten (n.2 
miljardia).

• Lähes kaikilla suomalaisilla pankeilla, kahdella vakuutusyhtiöllä sekä markkinaehtoista rahoitusta 
tarjoavilla julkisilla organisaatioilla on rahoitusvälineitä käytössä.

• Keskeisin ohjelma jatkossa on InvestEU-ohjelma, mikä sisältää varsinaisen rahaston, sekä sen lisäksi 
investointineuvontapalvelun sekä investointihankeportaalin.

• Muita pienempiä rahoitusohjelmia on useita.



EU:n rahoitusjärjestelyt pk-yritysrahoituksessa 2016–2021
SME / Mid-cap Loan : OMA SP ja SP Ryhmä
EaSI : OMA SP
Mid-cap Risk Sharing : OP
Pk-yritysaloite : OP, Nordea, Aktia, SP Ryhmä, OMA SP, POP
SME InnovFin Guarantee Facility : OP, Nordea, LähiTapiola, Fennia, Ålandsbanken
COSME : Finnvera (Aktia Pankki, Danske Bank, Fennia, Nordea Oma Säästöpankki, 

OP, POP Pankkiliitto, Handelsbanken, Säästöpankkiliitto ja Ålandsbanken)
Equity Investment Platform : Teollisuussijoitus
European Guarantee Fund (EGF) : Finnvera, Nordea, OP, Säästöpankki
EIP:n ympäristölainaohjelma : Nordea 
Enimmillään. n. 5 miljardia euroa vuosina 2016–2021 (HUOM! Nordean rahoitus Suomeen, Ruotsiin ja Tanskaan)



Keskeisimmät EU:n takausohjelmat pk-yrityksille
• COSME-vastatakausohjelma

• Käytössä Finnveran ”pk-takaus”-tuotteessa, 80% takaus, lainan suuruus enintään 150 000 euroa

• Välittäjinä Aktia, Danske, Fennia, Nordea, OmaSp, OP, POP Pankkiliitto, Handelsbanken, Säästöpankkiliitto 
ja Ålandsbanken.

• Pk-yritysaloite

• 50% takaus, mahdollisuus Finnveran 30% osatakaukseen. Lainan enimmäismäärä 10 miljoonaa euroa

• Välittäjinä tällä hetkellä Aktia, OmaSp, OP, POP Pankki ja Säästöpankkiryhmä. 

• Sisältää De Minimis-tukea. 

• SME InnovFin

• 50–80% takaus innovatiivisille yrityksille, mahdollisuus Finnveran enintään 30% osatakaukseen. Lainan 
koko 25 000–7,5 miljoonaa euroa

• Välittäjinä tällä hetkellä OP ja Fennia



European Guarantee Fund (EGF)

Finnvera ja EIP allekirjoittivat 
sopimuksen 1.4.2021.

Finnvera voi myöntää kaikkiaan 
650 miljoonaa euroa 

käyttöpääoma- ja 
investointilainoja pääasiassa 

suurten yritysten 
rahoitustarpeisiin. 

Takausosuus 75% 

Voimassa vuoden 2021 
loppuun asti

Nordea ja EIR  allekirjoittivat 
sopimuksen 17.3.2021.

Nordea voi myöntää kaikkiaan 
rahoitusta 1 miljardia euroa 

kasvuinvestointien, 
käyttöpääomatarpeiden sekä 

yrityskauppojen rahoittamiseen.

Lainan suuruus: 250.000–
10.000.000 euroa.

Takausosuus aina 70%.

Laina-aika enintään 6 vuotta.

OP:n ja EIP:n allekirjoittivat 
sopimuksen 7.5.2021. 

OP voi myöntää 300 miljoonaa 
euroa uutta rahoitusta 

keskisuurille suomalaisyrityksille 
taloudellisesti kannattavien 

investointien ja käyttöpääoman 
rahoittamiseen.

Takausosuus 65%.

Voimassa vuoden 2021 loppuun 
asti.

Säästöpankin ja EIR:n sopimus 
julkaistu 29.9.2021.

Mahdollistaa 50 miljoonaa 
euron takauskapasiteetin.

Alle 250 henkeä työllistäville 
yrityksille ja lainan koko 

enintään 4 miljoonaa euroa.

Laina-aika 1–7-vuotta.

Takausosuus 70%

Voimassa vuoden 2021 
loppuun asti

Lisäksi EIR:n rahastosijoituksia suomalaisiin rahastoihin.



EURm 2017 2018 2019 2020 2021
YTD

Hyväksytty 1 392 1 917 628 789 543

Allekirjoitettu 1 311 1 785 1 713 652 294

Maksettu 1 508 978 2,017 1 446 714

EIP:n lainatoimintaa Suomessa vuosina 2017–2021 YTD (ei sisällä EIR:n ja EGF:n rahoitusta)

EUROOPAN INVESTOINTIPANKIN RAHOITUS SUOMESSA 

“Split between public sector, corporate and bank lending in 2016–2020: 
Public sector 52%, corporates 31%, financial institutions 8% and 
project/structured finance 8%. “



“The EU’s climate bank
The European Investment Bank is one of the world’s main financers of climate action. The decade 2021-2030 is critical to 
address our planet's climate and environment emergency. To achieve this, trillions of investment are required. The European 
Union and the EIB Group play a leading role in implementing the Paris Agreement. We place sustainability at the heart of our 
activities.”

EIP EU:n ”ilmastopankkina”



Nordean ja EIP-ryhmän rahoitusohjelma pk-yritysten ympäristö-
ja ilmastoystävällisiin hankkeisiin

• EIP-ryhmä on antanut ESIRin puitteissa takauksen 1,8 miljardin euron osuudelle Nordean lainakannasta 
vapauttaen näin pääomia uusiin vihreisiin investointeihin Suomessa ja Ruotsissa.

• Nordea on sitoutunut sopimuksen puitteissa myöntämään uusia vihreitä yrityslainoja enintään 400 
miljoonalla eurolla tavanomaista pienemmillä koroilla Suomessa ja Ruotsissa.

• Lainan koko 100 000 – 12,5milj. euroa.

• Rahoitusohjelma käyttöön syyskuussa 2021. 

• Kyseisiä lainoja myönnetään investoinneille, jotka ovat linjassa EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 
kanssa. Ohjelma edistää pitkän aikavälin kestävää kasvua Euroopassa.

• Rahoitettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, puhtaampaan liikenteeseen tai 
kestävään luonnonvarojen käyttöön. 



Breakthrough Energyn ja komission 
kumppanuussopimus
• Breakthrough Energy on Bill Gatesin yhdessä muiden yksityisten sijoittajien kanssa vuonna 2015 perustama

rahasto, joka rahoittaa päästöjä vähentäviä innovaatioita. Rahaston tavoitteena on nopeuttaa
ympäristöystävällisten teknologioiden kaupallisen potentiaalin kehittymistä.

• Euroopan komissio on käynnistänyt kumppanuusohjelman Breakhtrough Energyn kanssa 2.6.2021.
Komission osuudesta vastaa Euroopan investointipankki, sekä mahdollisesti muut toteuttajakumppanit
InvestEU-ohjelman puitteissa. 

• Kumppanuuden tavoitteena on tukea hankkeita 820 miljoonan eurolla vuosien 2022–2026 välillä. Komission 
ja Breakthrough Energyn rahoitusosuuksien on tarkoitus olla yhtä suuret. EU:n osuus tulee pääasiassa 
kahdesta rahoitusohjelmasta: Horisontti Euroopasta sekä Innovaatiorahastosta. Rahoitukseen voidaan 
käyttää myös InvestEU-ohjelmaa ja erityisesti sen mahdollisuutta sekarahoitukseen.

• Tavoitteena rahoittaa rajattua määrä korkean vaikuttavuuden hankkeita Euroopassa neljällä osa-alueella: 
vihreä vety, ympäristöystävälliset lentoliikenteen polttiaineet, suora ilmanotto, pitkäkestoinen energian
talteenotto. Hankkeet ovat laajan mittakaavan demonstraatiohankkeita joilla ei ole vielä kaupallista
potentiaalia. Rahoituksen tavoitteena on työpaikkojen ja kerrannaisvaikutusten lisäksi, saada kehitettyä nämä
teknologiat kaupallisesti kannattaviksi.
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Ohjelman tavoitteena on käynnistää investointeja Euroopassa
vuosien 2021–2027 välillä yli 372 miljardilla eurolla.

InvestEU-ohjelma 2021



InvestEU-ohjelma

• Sisältää InvestEU-rahaston, InvestEU-neuvontakeskuksen sekä InvestEU-hankeportaalin.

• InvestEU-rahaston tavoitteena on käynnistää 26,2 miljardin budjettitakauksella investointeja 372 
miljardin eurolla Euroopassa vuoden 2027 loppuun mennessä.

• Ohjelman toteuttavat komission kanssa yhteistyössä Euroopan investointipankkiryhmä (75% 
budjetista), sekä kansalliset rahoituslaitokset (25% budjetista).

• InvestEU-ohjelma pohjautuu vuosina 2015–2020 toimineeseen Euroopan investointiohjelmaan sekä sen 
puitteissa toimineeseen Euroopan strategisten investointien rahastoon (ESIR).

• Ohjelmaa voivat hyödyntää kaikki laina- ja sijoitusrahoitusta käyttävät hankkeet, niin julkisella kuin 
yksityiselläkin puolella. 

• Rahoitus välitetään sen hyödyntäjille Euroopan investointipankkiryhmän, pankkien ja 
rahoituslaitosten, sekä pääomarahoittajien kautta.



InvestEU ja Vihreän kehityksen ohjelma

• InvestEU-ohjelma vastaa osaltaan EU:n vihreiden tavoitteiden saavuttamiseen. 

• Vähintään 30 prosenttia ohjelman rahoituksesta toteutetaan linjassa Euroopan
Vihreän kehityksen ohjelman (Greed Deal) ja EU:n ilmastotavoitteiden mukaisesti.

• Lisäksi ohjelman kestävän kehityksen ikkunasta 60 prosenttia rahoituksesta
kohdistetaan EU:n ilmasto ja ympäristötavoitteiden mukaisesti.

• InvestEU-ohjelman tukee kestäviä investointeja kaikilla talouden osa-alueilla ja tukee
yksityisen markkinan kehittymistä kestävään suuntaan. Ohjelman puitteissa tehtyjen
rahoitusten kestävyyttä tullaan mittaamaan ja tarkkailemaan niin ympäristö- kuin
sosiaalisten vaikutusten osalta.



InvestEU-ohjelman valmistelun tilanne

Hyväksytty ja tullut voimaan
kesäkuussa 2021

EIP:n ja komission allekirjoitusta
dotetaan vuoden 2021 loppuun
mennessä.

Määritelty

Heti kun takaussopimukset ovat
hyväksytty ja investointikomitea on 
hyväksynyt hankkeet

Hyväksytty ja tullut voimaan
huhtikussa 2021InvestEU-asetus

Rahoitusohjeet

Hallinto

Takaussopimukset

Ohjelman toteutus



InvestEU-hankeportaali ja -neuvontakeskus

“The InvestEU Advisory Hub will support 
the origination of a robust pipeline of projects 
to support European Green Deal 
Investment Plan’s objectives. In addition, 
it will provide capacity building to 
implementing partners, financial 
intermediaries or upstream support 
to project promoters with the sustainability 
proofing, climate and environmental tracking 
and make projects investable in general.”

https://ec.europa.eu/investeuportal/



Kiitos!



Avustusmuotoinen rahoitus: 
kattavasti 
rahoitusmahdollisuuksia 
vihreämmän tulevaisuuden 
tueksi
Veera Koskinen, asiantuntija

EU-rahoitusneuvonta



EU-RAHOITUKSEN LAAJA KENTTÄ

Luova 
Eurooppa ERASMUS 

+

InvestEU
370 mrd.

Avustus Lainat, Takaukset, Sijoitukset, Hankinnat

COSME LGF
989,8 mrd.

COSME 
LGF

EaSi
40 mrd.

Puolustus
-rahasto

Verkkojen
Eurooppa

(CEF)
NDICI

COSMEEU:n
Avaruus-
ohjelma

EURATOM
& ITER

ISF
BMVI
AMF
IPA

EU4Health

Digitaalinen
Eurooppa

European
Guarantee 

Fund
(EGF)

240mrd

SME
InnovFin-
Takaus
620milj.

Yhteensä 29 ohjelmaa ja välinettä

Horisontti
Eurooppa

Innovaatio-
rahasto

LIFE

ESR+
EAKR
EMKR
JTF

Maatalous-
rahastot

Pk-
yritysaloite
750 milj.

EIP:n ja 
EIR:n 
suora 

rahoitus

CERV
Oikeusalan 

ohjelma



EU-rahoitus & ohjelmakausi 2021-2027

• Konsortiomuotoisia sekä yksin haettavia 
rahoituksia; apua konsortion rakentamiseen 
löytyy

• Avustukset sekä markkinaehtoiset

• Alueelliset -> kansainväliset

• Jatkuvuus: ensimmäisen hankkeen vaikeus, 
pidemmän aikavälin verkostot ja 
kumppanuudet

• Pääsy viimeisimpien innovaatioiden pariin

• Kahdenlainen osallistumismahdollisuus: 
aktiivinen hankkeen vetäjä/osallistuja esim. 
uuden teknologian pilotointivaiheessa?

• Ohjelmakaudella 2021-2027 useita muutoksia:
• Raportoinnin keventäminen mm. budjetointi, 

hakuprosessit

• Vihreän siirtymän, digitalisaation (ja tasa-
arvon) painotus sektorien ja ohjelmien rajat 
ylittävästi

• Uusia ohjelmia mm. Innovaatiorahasto ja 
Digitaalinen Eurooppa

• Myös EU:n elpymisvälineen kautta 
ennätysmäärä rahoitusta tarjolla



Innovaatiorahasto

• Innovaatiorahaston tarkoituksena on tukea investointeja innovatiivisiin teknologioihin
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja EU:n globaalin kilpailukyvyn kasvattamiseksi.

• Rahoitustyyppi: Avustus, hankekoot: pienet hankkeet n. 2,5 –7,5 mil €, suuret hankkeet >7,5 mil €

• Tukiprosentti: 60 (pienissä hankkeissa CAPEX, suurissa hankkeissa CAPEX ja OPEX)

• Kohderyhmä: Yritykset

• Rahoitettavat ratkaisut:
• innovatiiviset vähähiiliset teknologiat ja prosessit energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla, mukaan lukien

tuotteet, joilla voidaan korvata hiili-intensiivisiä tuotteita
• hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen
• hiilensidontaratkaisut
• innovatiiviset uusiutuvan energian ratkaisut
• energian varastointi

• Vuosittain järjestetään erilliset pienten ja suurten projektien haut



LIFE

• LIFE-ohjelma rahoittaa hankkeita ympäristön, luonnonsuojelun sekä ilmastotoimien saralla. Kaudella 2021—
2027 jaossa on 5,4 miljardia avustusta hankkeille, jotka myötävaikuttavat EU:n ympäristötavoitteisiin.

• Avustus (60-95%), hankekoot 1-10milj€

• Yrityksille, kunnat, järjestöt, tutkimuslaitokset, viranomaiset

• Ympäristö – toiminta-ala
• Kiertotalous ja elämänlaatu: kiertotalousratkaisut ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen mm. liikenne, tekstiili, 

pakkausmateriaalit, teollisuus & rakennettu ympäristö  

• Ilmastotoimet – toimi-ala
• Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja puhtaan energian siirtymä: mm. uusiutuva energia ja energiatehokkuus

• Haetaan Euroopan komissiosta, haut auki vuosittain keväällä. Valmistelu- ja osa-rahoitusta myöntää YM 
potentiaalisimmiksi katsomilleen hankkeille. Myös YM:n johtamia suuria konsortiohankkeita



Euroopan maaseuturahasto

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman avulla tähdätään elinvoimaisen maaseudun 
säilymiseen, ympäristön tilan paranemiseen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön.

• Avustus, 10 000e-

• Maaseudun mikro- ja pienyritykset (yritysrahoitus), maaseudun toimijat mm. kunnat, kylät, yrittäjät 
osuuskunnat (kehittämishankkeet)

• Investointi- ja yrityksen käynnistämishankkeet, maaseudun kestävyys ja elinvoimaisuus, digitalisaatio, 
innovaatiot, tiedon lisääminen, yritysten toimintamahdollisuuksien parantaminen

• Rahoitetaan mm. uusiutuvaan energiaan siirtymistä ja käytön lisäämistä & materiaalitehokkuuden 
parantamista

• Leader-ryhmät sekä ELY-keskukset myöntävät tukia



Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

• Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) pyrkii vahvistamaan Euroopan unionin sosiaalista ja taloudellista 
yhteenkuuluvuutta korjaamalla alueiden välistä epätasapainoa.

• Avustus, ei ennalta määriteltyjä rahoituskokoja

• Kohderyhmät: Yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjätahot, 
kunnat & kuntayhtymät, sekä yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt

• Digitalisaatio, vihreä siirtymä & innovatiivisuus

• Energiatehokkuus, kasvihuonepäästöjen vähentäminen,  kiertotalouteen siirtyminen

• Pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen, digiratkaisut, uusien teknologioiden käyttöönotto, 
liiketoiminnan kehittäminen jne

• ELY-keskukset myöntävät yritysrahoitusta



Horisontti Eurooppa

• Horisontti Eurooppa -ohjelma on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus tutkimuksen ja innovoinnin 
rahoittamiseen Euroopassa. Seuraavien seitsemän vuoden ajan se rahoittaa tutkimus- ja 
innovaatioprojekteja kaikkiaan 95 miljardilla eurolla.

• Avustus, koot vaihtelevat

• Kohderyhmät: mm. yritykset, tutkijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, järjestöt, säätiöt, 
viranomaistahot, kaupungit, kunnat

• Yhteistyöprojektit, EIC-accelerator rahoitus merkittävän uutuusarvon omaaville yrityksille innovaatioiden 
skaalausvaiheen toimiin sekä tutkijan palkkaaminen t&i-hankkeeseen

• Klusteri 5 ilmasto, energia ja liikkuvuus sekä klusteri 6 elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous 
ja ympäristö

• Haetaan Euroopan komissiosta. Suomessa EUTI ja NCP-verkosto tarjoavat kattavasti tietoa ohjelmasta, 
koulutuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia. www.horisonttieurooppa.fi



Kiitos!
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