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N
yt kun Eurooppa on nousemassa vuosikymmenen 
kestäneestä epävarmuuden ja heikon talouskas-
vun ajasta, meidän on keskityttävä pelkän toipu-
misen sijasta kilpailukyvyn lisäämiseen. Meidän on 

syytä painottaa EU:n yhteisten hankkeiden tuomaa lisäarvoa 
ja vahvistaa niitä työkaluja, jotka tekevät Euroopan unionista 
taloudellisesti kestävämmän.

Euroopan investointipankille tämä tarkoittaa keskeisen ase-
mamme tehokasta hyödyntämistä Euroopan unionin pank-
kina, samoin kuin globaalina markkinajohtajana esimerkiksi 
ilmastorahoituksen, innovaatioiden ja suurten infrastruktuuri-
hankkeiden alalla.

Meidän on jatkettava sitkeästi työtä tunnistaaksemme ne 
hankkeet, jotka parantavat EU-kansalaisten elämää ja myös 
elinolosuhteita unionin ulkopuolella, missä ilmastonmuutok-
sen haitalliset vaikutukset ja taloudellisten mahdollisuuksien 
puute ovat usein tuntuvimmat. Näin olemme mukana raivaa-
massa tietä yhä vahvemmalle, innovatiivisemmalle ja kilpailu-
kykyisemmälle Euroopalle.

Rahoituslaitoksena EIP rahoittaa siltoja ja laajakaistoja, aurin-
kovoimaa ja superkondensaattoreita. Samalla me pohdimme 
syvästi sitä, mikä on hankkeidemme merkitys Euroopan hy-
vinvoinnille tulevaisuudessa. Keskitymme siihen tiehen, jolla 
innovaatiot voivat johtaa seuraavaan voittoisaan vaiheeseen 

Pääjohtajan katsaus
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ihmiskunnan kehityksessä. Emme pelkää kehitykseen kuu-
luvia tilapäisiä vaikeuksiakaan, mutta ne eivät saa vieraan-
nuttaa kansalaisia. Innovaatiot kantavat lupausta siitä, että 
tämän päivän suuret teknologian kehitysaskeleet pystyvät 
ravitsemaan ihmiskunnan tulevaisuudessa ja suojelemaan 
planeettaamme. Meidän on entistä paremmin varmistettava 
kaikkien osallisuus ja innovaatioiden koituminen yhteiseksi 
hyödyksi.

Marraskuussa EIP:n ekonomistit julkistivat kattavan tutki-
musraportin investoinneista Euroopassa. Sen mukaan inno-
vaatioita syntyy suurissa yrityksissä kaksi kertaa todennäköi-
semmin kuin pk-yrityksissä, ja innovatiiviset nuoret yritykset 

kärsivät rahoitusvaikeuksista 50 prosenttia muita yrityksiä 
useammin. Euroopan todellisena ongelmana on, että pien-
ten yritysten on innovatiivisista ideoistaan huolimatta vaikea 
kehittyä suuriksi innovaattoreiksi. Pieni yritys voi tuoda mark-
kinoille innovatiivisen tuotteen, mutta kasvurahoituksen 
puutteessa ne eivät nykyisessä rahoitusympäristössä pysty 
etenemään. Tämä osoittaa, että innovaatioissa on kyse paljon 
muustakin kuin hyvistä ideoista – ne tarvitsevat erityyppistä 
rahoitusta yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Vuonna 2017 EIP 
keskittyi entistä enemmän kytkemään nämä vaiheet yhteen 
saadakseen mukaan erityyppisiä yksityisiä rahoittajia, joiden 
panostukset vauhdittavat innovatiivisen yrityksen kasvua. 
Sen vuoksi hyväksyimme ennätyksellisen paljon lainoja, joi-
den suuruus oli keskimäärin perinteisiä EIP:n luottoja paljon 
pienempi. Meidän on tuettava pieniä yrityksiä pienemmillä 
lainoilla, jotta voimme saada aikaan entistä suuremman vai-
kutuksen Euroopan talouteen yhä laajemmin eri sektoreilla.

EIP on oikeastaan tottunut toimimaan epävarmuuden ja 
muutoksen aikoina. Vuonna 2018 vietämme pankin toimin-
nan 60-vuotisjuhlaa. Pankin perustajat tekivät työtään man-
tereella, jota vasta jälleenrakennettiin toisen maailmansodan 
jäljiltä kylmän sodan varjossa. Aina siitä lähtien EIP on merkit-
tävällä tavalla auttanut Eurooppaa täyttämään lupauksensa 
kansalaisten hyvinvoinnista. Tämän päivän poliittiset muu-
tokset tuovat eteemme valintoja seuraaviksi 60 vuodeksi. 
Tulevaisuuden on oltava innovatiivinen, jos aiomme vastata 
unionin väestönkehityksen haasteisiin ja kasvattaa kilpailuky-
kyämme. Tämä toimintakertomus kuvaa, miten EIP työsken-
telee kehityksen avainaloilla pitääkseen Euroopan vahvana ja 
lujittaakseen sen asemaa globaalien innovaatioiden kentällä.

 
Werner Hoyer

”Innovaatioissa on kyse paljon muustakin 
kuin hyvistä ideoista. Ne tarvitsevat 

erityyppistä rahoitusta yrityksen 
elinkaaren eri vaiheissa. Vuonna 2017  

EIP keskittyi entistä enemmän 
kytkemään nämä vaiheet yhteen.”

”
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Vuoden 2017 saavutuksia

Euroopan investointipankkiryhmä on maailman suurin ylikansallinen 
lainojen liikkeeseenlaskija ja luotonantaja, joka tarjoaa rahoitus- ja 
neuvontapalveluja kestäviin investointeihin kaikkialla maailmassa. EU:n 
yhteisen pankin omistavat unionin jäsenvaltiot, ja se ajaa niiden etuja 
EU-politiikan toteutuksessa. 

P
ankki viettää vuonna 2018 toimintansa 60-vuotisjuhlaa. 
Myös vuonna 2017, josta voit lukea lisää tästä toiminta-
kertomuksesta, EIP-ryhmä on pystynyt vastaamaan mo-
niin uusiin haasteisiin:

•  Pankki työskenteli koko vuoden taloudellisen selviytymis-
kyvyn kehittämisaloitteensa (Economic Resilience Initiati-
ve) parissa laajentaakseen sen ulottuvuutta. Aloitteen tarkoi-
tuksena on lisätä EU:n rahoitusta eteläisessä naapurustossa ja 
Länsi-Balkanilla 6 miljardilla eurolla viiden vuoden kuluessa. 

•  Euroopan strategisten investointien rahasto, jonka kautta 
pankki voi tehdä investointeja Euroopan talouden vahvista-
miseksi EU:n budjettitakauksen tuella, on ylittänyt alkuperäi-
set odotukset. Joulukuussa Euroopan parlamentti päätti ää-
nestyksessään rahoitusvälineen käytön jatkamisesta ja sen 
koon kasvattamisesta. Euroopan investointiohjelmaan kuulu-
va ESIR-rahasto perustettiin vastaamaan viime vuosikymme-
nen finanssikriisin esiin nostamiin puutteisiin markkinoiden 
toiminnassa, ja nyt siitä odotetaan tukea 500 miljardin euron 
investoinneille vuoteen 2020 mennessä.

Euroopan  
investointiohjelma 2017 

21 miljardin euron rahoitus hyväksytty

295 hyväksyttyä rahoitusoperaatiota

93 miljardin euron ESIR-investoinnit käyntiin

Odotettavissa tukea 500 miljardin euron 
investoinneille vuoden 2020 loppuun mennessä
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Christos Pierdas saa hoitoa MS-tautiin fysioterapeutti 
Maria Charalampousilta Kyproksen neurologian ja 
genetiikan instituutissa. Lue lisää sivulta 16. 78,16 mrd euroa

EIP-ryhmä

Rahoitus yhteensä

13,8 mrd euroa
innovaatioihin

16,7 mrd euroa
ympäristöön

18,0 mrd euroa
 infrastruktuuriin

29,6 mrd euroa
pk-yrityksille

Investointitukea yhteensä

250 mrd euroa
901 hyväksyttyä hanketta
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EIP ajattelee

A
nders Bohlin vertaa mielellään kyberrikollisuuden 
vaaroja kaupunkiin, johon on rakennettu paljon 
katuja – mutta unohdettu liikennevalot.

”Juuri näin kyberturvallisuudelle on käynyt. 
Unohdimme rakentaa liikennevalot, ja siksi joudumme jat-
kuvasti hyökkäysten kohteeksi”, sanoo tieto- ja viestintätek-
niikkayritysten parissa työskentelevä Euroopan investointi-
pankin digitaaliasiantuntija Bohlin.

Viime vuosina tuhannet yritykset ja miljardien ihmisten henkilö-
tiedot ovat joutuneet kyberhyökkäysten kohteeksi. Wanna Cry-

haittaohjelma sulki sairaaloiden ja yritysten tietokoneita kaik-
kialla maailmassa. Hakkerit ovat saaneet haltuunsa miljardien 
Überin ja Yahoon käyttäjien tietoja. Venäjää syytettiin kyberri-
kosten käytöstä vaalien häirintään Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Miksi kyberrikollisuus on tärkeää saada pysäytetyksi? Sik-
si, että se uhkaa paitsi henkilötietojemme suojaa, myös ai-
heuttaa miljardien dollarien menetykset maailmantalou-
delle. Euroopan komission tietojen mukaan vuonna 2017 
Euroopassa tapahtui 4000 kyberhyökkäystä päivässä, ja 80 
prosenttia eurooppalaisista yrityksistä oli kokenut jonkin-
laisen kyberturvallisuuteen liittyvän vaaratilanteen.

Kuka maksaa  
taistelun 
kyberrikollisuutta 
vastaan?

EU:n pankki investoi uusiin yrityksiin, 
jotka tietävät miten kyberrikollisuus 
pysäytetään
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Kyberturvallisuus on etusijalla 

Vastatakseen tähän kasvavaan riskiin EIP on priorisoinut 
kyberrikollisuuteen liittyvät investoinnit toiminnassaan 
korkealle.

”Olemme pyrkineet aktiivisesti tukemaan kyberturvallisuus-
sektoria”, kertoo Jussi Hätönen, joka johtaa uusien ja innova-
tiivisten yritysten rahoitukseen keskittyvää pankin yksikköä. 
”Oli sitten kyse mistä tahansa toimialasta, kaikki on muuttu-
massa digitaaliseksi. Datan määrä kasvaa räjähdysmäisesti, ja 
nämä tiedot on pidettävä suojassa.”

EIP on viime aikoina tehnyt useita rahoitussopimuksia kyber-
rikosten torjuntaan. Joulukuussa 2017 allekirjoitettiin kak-
si lainaa ruotsalaisille Nexus-konsernille ja Clavisterille, jotka 
kehittävät entistä tehokkaampaa kyberturvallisuusohjelmis-
toa ja parempia tunnistusjärjestelmiä. Kummankin rahoitus 
tuli Euroopan strategisten investointien rahastosta, jonka tar-
koituksena on vauhdittaa EU:n talouskasvua innovatiivisten 
nuorten yritysten kautta.

Nexusille EIP lainasi 29 miljoonaa euroa yrityksen tunnistus- 
ja pääsynhallintatuotteiden kehitykseen. Nexusin Smart ID 
-teknologian avulla henkilöt voidaan tunnistaa visuaalisesti, ja 
sitä voidaan käyttää sisäänkirjautumiseen, ovien avaamiseen, 
sähköiseen allekirjoittamiseen sekä maksamiseen kortilla tai 
mobiililaitteella.

Nexusin toimitusjohtaja Lars Pettersson sanoo Smart ID -tek-
nologian olevan kyberuhkien torjunnassa eräänlainen ”graalin 
malja”. Laite luo fyysisen ja digitaalisen maailman välille yh-
teyden, jonka kautta käyttäjä pääsee niin kotiinsa, toimistoon-
sa, tietokoneelleen, sähköpostitileilleen, pilvipalveluihin kuin 
vaikkapa autotalliinsa.

Clavisterille EIP myönsi 20 miljoonan euron lainan. Yrityksen 
palomuurituotteet suojaavat tietokoneverkkojen tulopisteitä 
ja estävät hakkerien iskut jo ennalta. Clavister on yksi maail-
man johtavista kyberturvallisuusyrityksistä.

Lokakuussa pankki allekirjoitti 20 miljoonan euron laina-
sopimuksen ranskalaisen CS Communication & Systèmes 
-yrityksen kanssa, joka auttaa teollisuusyrityksiä havaitse-
maan ja estämään kyberhyökkäykset. Lisäksi myönnettiin 
vielä 25 miljoonan euron laina käyttäjien yksityistietoja suo-
jaavan hakukoneen kehittäneelle ranskalais-saksalaiselle 
Qwantille.

”Kaikkien on syytä olla varovaisia”

Bohlin ei mielellään puhu siitä, mutta hänkin on joutunut 
kyberrikoksen uhriksi. Työskennellessään 14 vuotta sitten ruot-
salaisessa teknologiayrityksessä hän huomasi eräänä päivänä, 
että hakkerit olivat päässeet tunkeutumaan hänen yksityistieto-
koneelleen niin sanotussa Zombie-hyökkäyksessä ja lähettivät 
roskapostia etäyhteydellä. ”Se oli erittäin epämiellyttävä yllätys. 
Silloin opin, että kaikkien on syytä olla varovaisia, eikä vain yri-
tysten,” muistelee Bohlin.

Kyberrikollisuuden torjunnasta tulee ensi vuosikymmenel-
lä entistäkin hankalampaa, kun teknologia kehittyy ja moni-
mutkaistuu, kertovat EIP:n asiantuntijat. Taistelua ei voiteta 
helposti.

”Kyberrikollisuus saa aikaan suuria tappioita sekä yrityksille että 
yksityishenkilöille,” sanoo Hätönen. ”Jonkun on maksettava, ja 
jonkun on taisteltava sitä vastaan.”

EIP on mukana etulinjassa.

”Jonkun on 
maksettava ja 

jonkun on taisteltava 
vastaan”
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EIP toimii

E
IP:n ekonomistit arvioivat vakiintuneen talousmallin 
avulla pankin koko investointirahoituksen vaikutta-
vuutta vuosina 2015–16, ja lisäksi erikseen Euroopan 
investointiohjelmaan kuuluvasta strategisten inves-

tointien rahastosta myönnettyjen lainojen vaikuttavuutta. Tu-
loksena oli, että EIP-ryhmän luotonannolla on todennäköi-
sesti merkittävä vaikutus Euroopan talouteen.

Vuoteen 2020 mennessä EIP-ryhmän kokonaisrahoitus 
EU:ssa vuosina 2015–2016:   
• tukee 544 miljardin euron investointeja
• kasvattaa BKT:tä 2,3 %
• luo 2,25 miljoonaa uutta työpaikkaa.
 
Vuoteen 2020 mennessä EIP-ryhmän investointiohjelmasta 
hyväksymät lainat vuoden 2016 päättyessä: 
• tukevat 161 miljardin euron investointeja
• kasvattavat EU:n BKT:tä 0,7 %
• luovat 690 000 uutta työpaikkaa.

EIP:n tutkimukset osoittavat, että investointien antaman vä-
littömän piristysruiskeen lisäksi EIP-ryhmän lainat luovat 
perustan pitkäaikaiselle talouskasvulle sekä hyvinä että 
huonoina aikoina. ”Ensisijainen tavoitteemme on parantaa 
EU:n kilpailukykyä ja saada aikaan kasvua pitkällä aikavälillä”, 
kertoo pankin pääekonomisti Debora Revoltella. ”Tuloksis-
ta näkyy, että pitkällä tähtäimellä Euroopan talous on paljon 
entistä vahvempi suhdanteista riippumatta.”

Onnistuneesti markkinoiden  
puutteellista toimintaa vastaan

EIP-ryhmälle on tärkeää arvioida toimiensa vaikuttavuutta, 
jotta se voi varmistaa rahoituksensa toimivan tehokkaasti 
EU:n kansalaisten hyväksi. EU:n yhteisen pankin luotonan-
to investointiohjelmasta on saanut Brysselissä positiivisen 
vastaanoton, sillä ohjelman kestoa on jatkettu ja kokoa kas-
vatettu. EIP:n hoitama Euroopan strategisten investointien 

Vaikutusta 
kasvuun ja 
työllisyyteen

Euroopan talous tarvitsi kasvusysäyksen 
toipuakseen finanssikriisistä. Tarvittava 
noste saatiin Euroopan investointiohjel-
masta. Talousmallimme osoittavat, että 
ohjelma todella toimii.
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rahasto käynnisti toimintansa vuoden 2015 puolivälissä. Sen 
tukena on EU:n budjetista myönnettävä takaus. Rahaston 
tavoitteena oli alun perin saada aikaan 315 miljardin euron 
investoinnit kolmen vuoden jaksolla. Nyt tavoite on kasva-
nut jo 500 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä.

Tarkoituksena on tukea sellaisia yrityksiä, joiden olisi muu-
toin vaikea saada pankkirahoitusta. Kohteena ovat etenkin 
innovatiiviset alat ja pienyritykset. ”Rakensimme ohjelman 
korjaamaan kriisin aikaisia erityisiä markkinapuutteita”, ker-
too EIP:n talouspolitiikasta ja strategiasta vastaava jaosto-
päällikkö Natacha Valla. ”Tutkimus osoittaa, että olemme 
saaneet todella paljon aikaan.”

Varovaiset arviot

Vaikutuksen mittaamiseksi EIP:n ekonomistien oli otetta-
va huomioon pankin toiminnan ja muun talouden moni-
mutkaiset vuorovaikutussuhteet. Ekonomistit tekivät työtä 
yhdessä Sevillassa toimivan Euroopan komission Yhteisen 
tutkimuskeskuksen kanssa käyttäen RHOMOLO-nimistä 
talousmallia, jonka avulla laskettiin, oliko niukka julkinen 
rahoitus käytetty tehokkaasti hyödyksi. ”Käytimme mal-
lissa hyvin konservatiivisia oletuksia,” sanoo tutkimuksen 

”Ohjelma on saanut talouden liikkeelle, ja nyt liike jatkuu itsestään.” 
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parissa työskennellyt EIP:n ekonomisti Georg Weiers. ”Silti 
vaikutus näyttää erittäin merkittävältä.”

Kun investoinnin tuoma vetoapu taloudelle on loppunut, 
tutkimus osoittaa investointiohjelman rakenteellisen vai-
kutuksen kestävän vielä pitkään. Samalla tavoin vaikutta-
vat myös muut EIP-ryhmän lainat.

Vuonna 2036 EIP-ryhmän investointiohjelmasta hyväk-
symillä lainoilla vuoden 2016 loppuun mennessä tuetut 
investoinnit:
• kasvattavat BKT:tä 0,4 %
• luovat 344 000 uutta työpaikkaa.

EIP-ryhmän samalla ajanjaksolla 2015–2016 hyväksymistä 
lainoista tuetut kokonaisinvestoinnit saavat aikaan 20 vuo-
dessa vielä suuremman vaikutuksen. Ne:
• kasvattavat BKT:tä 1,5 %
• luovat 1,3 miljoonaa uutta työpaikkaa.

”Vaikutus on merkittävä ja kestää myös aikaa”, sanoo Valla. ”Vie-
lä 20 vuoden kuluttua on työpaikkoja, jotka ovat saaneet alkun-
sa näistä investoinneista. Tämä on investointiohjelman ja pan-
kin muun rahoitustoiminnan keskeisin positiivinen seuraus.”
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Innovaatioista kilpailukykyä
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quibus audanda explant iossit dolorpor rero 
quaecabo. Voluptis secaboreptat quis et qui 
tem conetur? Accus mollaudis ra debit quia

•  7,44 miljoonaa uutta tai paranneltua  
huippunopeaa digitaalista yhteyttä 

• 1,1 miljoonalle opiskelijalle paremmat 
opetustilat

13,8 mrd. euroa
innovaatioihin ja 

osaamiseen

Skeletonin perustajat Taavi Madiberk (vas.)  
ja Oliver Ahlberg
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“
Kookospähkinän kuorissa ongelmana on 
tietenkin se, että kuoren huokosten koko 
ja jakaantuminen vaihtelevat suuresti”, sa-
noo virolaisen Skeleton Technologies -yri-

tyksen toimitusjohtaja Taavi Madiberk. Viros-
sa kookospähkinöiden suhteen hankaluutena 
voisi kuvitella olevan niiden löytämisen vaikeus 
pikemminkin kuin kuoren laatuominaisuudet, 
mutta pohjoisen maan yritys on yllättäen onnis-
tunut ratkaisemaan erittäin tärkeän kookospäh-
kinänkuoressa olevan ongelman.

Kyseessä on todellakin kokoluokaltaan monen 
miljardin euron ongelma, kun otetaan huo-
mioon energian varastointiin käytettävien su-
perkondensaattorien markkinat. Vuoteen 2024 
mennessä markkinoiden arvon odotetaan kas-
vavan 6 miljardiin euroon. Tähän asti super-
kondensaattoreita on valmistettu aktiivihiiles-
tä, joka syntyy hiillyttämällä tähteeksi jääneitä 
kookospähkinän kuoria – kunnes Skeleton Te-
chnologies kehitti epäorgaanisen ja paljon te-
hokkaamman vaihtoehdon. Vuonna 2017 yritys 
sai tutkimus- ja kehitystoimintansa jatkamiseen 
EIP:ltä 15 miljoonan euron lainan, jonka taustalla 
on Euroopan investointiohjelmaan kuuluva EU:n 
budjettitakaus.

Miksi pitäisi luopua kookos-
pähkinöistä?

Kun kookospähkinää poltetaan, syntyy hiil-
tä, joka kalvolle ohuelti levitettynä ja sähköi-
sesti varautuneille ioneille altistettuna varastoi 
ionit huokosiinsa. Mitä tiheämmin hiilen pin-
nalla on oikean kokoisia huokosia, sitä enem-
män energiaa se pystyy varastoimaan ma-

Superkondensaattoreita vai 
kookospähkinöitä

Tehokkaiden energianvarastointilaitteiden keskeinen ainesosa on tähän asti 
ollut hiillytetty kookospähkinä. Nyt pohjoisessa Virossa perustettu yritys on 
keksinyt, miten superkondensaattoreita voidaan valmistaa myös ilman 
trooppisia hedelmiä.

”Ultrakondensaattorit 
ovat energiajärjestelmän 
selkäranka ja luuranko.”
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teriaaligrammaa kohti. Hankaluutena on, että hiillytetyn  
kookospähkinän huokostiheys vaihtelee suuresti säästä ja 
korjuuajasta riippuen.

Skeleton Technologies on kehittänyt ainutlaatuisen tek-
niikan, jolla hiiltä voidaan valmistaa epäorgaanisista kar-
bideista ja siten säädellä huokosten kokoa. Tuloksena on 
atominohuita kaarevia levyjä, joiden jokaiselle grammalle 
mahtuu lähes 2000 neliömetriä tasaisen huokoista pintaa io-
nien tartuttavaksi . Kun Skeleton kiinnittää hiilen alumiinikal-
voon ja pinoaa tai kiertää kalvot tiukoiksi kennoiksi, syntyy 

 superkondensaattoreita, joiden tehotiheys on neljä kertaa 
suurempi kuin kookospähkinäpohjaisilla kilpailijoilla. Nimi 
Skeleton on itse asiassa saanut alkunsa siitä, että materiaali 
mikroskoopilla tarkasteltuna muistuttaa ihmisen luurankoa. 
”Ultrakondensaattorit ovat energiajärjestelmän selkäranka ja 
luuranko”, Madiberk lisää.
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K
un Joseph Ioannou oli kuuden kuukauden ikäinen, Ni-
kosiassa toimivan Kyproksen neurologian ja genetiikan 
instituutin lääkärit totesivat hänellä spinaalisen lihasat-
rofian. Sairaus vaikuttaa selkäytimen liikehermosolui-

hin aiheuttaen lihasheikkoutta. Kaupunki oli jakautunut kah-
tia miehityksessä lähes kaksi vuosikymmentä ennen Ioannoun 
syntymää, ja hän sattui syntymään Kreikan puolelle. Instituu-
tin lääkäreille sillä ei ollut merkitystä. ”Turkin ja Kreikan puolen 
kyproslaisilla on samanlaiset sairaudet”, sanoo instituuttia joh-
tava genetiikan professori Leonidas Phylactou. ”Tehtäviimme 
kuuluu hoitaa molempien yhteisöjen jäseniä.”

Nyt Ioannou on saanut instituutissa elintärkeää hoitoa jo 29 
vuoden ajan. Hän käy neurologin, keuhko- ja sydänlääkärien 
sekä ravitsemusasiantuntijan vastaanotolla, ja saa säännöllises-
ti myös fysioterapiaa. Vuosien kuluessa hän on saanut valmiiksi 
tietojenkäsittelytieteen opintonsa ja perustanut oman yrityk-
sen, joka on erikoistunut tietokoneiden korjaukseen. Joseph on 
kihloissa ja haaveilee perheen perustamisesta. ”Ilman instituu-
tissa saamaani hoitoa olisin paljon huonommassa kunnossa”, 
hän kertoo. ”Säännöllisen ohjauksen ja seurannan ansiosta elä-
mänlaatuni on parantunut. Pystyn tekemään tuottavaa työtä. 
Minulla on unelmia ja voin suunnitella tulevaisuutta.”

Ioannou on yksi Nikosian kukkulalla sijaitsevan instituutin 12 
000 potilaasta. Sairaala on lähellä vihreää linjaa, joka jakaa saa-
ren Kyproksen tasavallan hallitsemaan ja toisaalta Turkin vuo-
desta 1974 asti miehittämään osaan. Instituutissa tehdään 
vuosittain 40 000 laboratoriokoetta kaikkialla maailmassa tun-
nettujen geneettisten sairauksien, kuten MS-taudin torjumi-
seksi. Lisäksi siellä tutkitaan Kyproksella poikkeuksellisen yleisiä 
sairauksia, kuten veritauti talassemiaa. Vuonna 1990 perustettu 
instituutti on tärkeä tutkimuskeskus myös näiden tautien hoito-
menetelmille. Ennen kaikkea se on kuitenkin hengenpelastaja. 
”Parhaassakin tapauksessa näiden ihmisten elämä olisi hyvin, 
hyvin vaikeaa ilman tätä sairaalaa”, sanoo 47-vuotias Phylactou. 
”Uskallan jopa sanoa, että jotkut heistä eivät olisi elossa.”

Vaikutusta terveyden lisäksi  
yhteiskuntaan

Monien muiden suurten lääketieteellisten tutkimuslaitosten 
tavoin Kyproksen instituutin vaikutus ulottuu vielä potilaiden 

Geenit 
yhdistävät jaetun 
Kyproksen

 terveydentilaa laajemmalle. Laitos vaikuttaa merkittävästi saa-
ren yhteiskuntaan ja talouselämään – kun potilas on riittävän 
terve käydäkseen töissä, hän ei joudu turvautumaan perheensä 
ja yhteiskunnan apuun. Esimerkiksi instituutin raskaudenaikai-
nen seulonta talassemian varalta on pudottanut taudin esiinty-
vyyden vastasyntyneissä ”lähelle nollaa”, kertoo Phylactou.

Tärkeän tutkimustyön edelleen kehittämiseksi Kyproksen 
neurologian ja genetiikan instituutissa on valmisteilla 40 mil-
joonan euron laajennusohjelma, joka tehostaa laitoksen  

Kyproksen neurologian ja genetiikan 
instituutin tutkimus ja hoito auttaa 
kyproslaisia sekä Kreikan että Turkin 
puolella

”Turkin ja Kreikan puolen 
kyproslaisilla on samanlaiset 

sairaudet. Tehtäviimme 
kuuluu hoitaa molempien 

yhteisöjen jäseniä.”
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Lisää EIP:n innovaatiorahoituksesta 
verkossa

•  Sydänystävällistä suklaata Latviassa:  
eib.org/cardiac-chocolate

•  Diagnoosi kolmessa tunnissa kolmen päivän sijasta: 
eib.org/molecular-diagnostics

tutkimuskapasiteettia ja parantaa potilaiden hoito- ja kuntou-
tusmahdollisuuksia. EIP rahoittaa ohjelmaa 26 miljoonan euron 
lainalla, joka käytetään pääasiassa instituutin tutkimus- ja kehi-
tystyön tukemiseen. ”Kyseessä on erittäin merkittävä tutkimus-
keskus”, sanoo EIP:n rahoituksesta Kyproksella vastaava Nicos 
Yiambides. ”Lisäksi on hienoa, että laitos huolehtii Kyproksen 
kummankin puolen asukkaista.”

EU-maiden yhteinen pankki EIP on rahoittanut Kyproksella jo 
useita sairaaloita ja tutkimuskeskuksia. Rahoitushankkeet ovat 
osa laajempaa kampanjaa vuosien 2012–2013 pankkikriisissä 
pahoin kärsineen saaren talouden kohentamiseksi. Yksi hank-
keista oli Limassoliin syksyllä 2017 avattu, syöpätutkimukseen 
erikoistunut German Oncology Centre, jota EIP rahoitti paikal-
lisen välittäjäpankin kautta.

EIP-ryhmä on sopinut Kyprokselle viiden viime vuoden ai-
kana 1,7 miljardin euron rahoituksesta, johon sisältyy suuria 

 tutkimusluottoja, infrastruktuurin rahoitusta sekä lainoja pien-
yrityksille. Pelkästään vuonna 2017 lainoja kertyi 333 miljoonaa 
euroa. Tämä vastaa 1,8 prosenttia Kyproksen saaren BKT:stä ja 
on suurin EIP-lainojen BKT-osuus unionin jäsenvaltioissa.
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Suuria investointeja PIENIIN  
yrityksiin
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•  Rahoitusta 285 800 pk- ja 
midcap-yritykselle

•  Säilytettiin 3,9 miljoonaa työpaikkaa pk- ja 
midcap-yrityksissä

29,6 mrd. euroa
pienille ja keskisuurille 

yrityksille
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Raketeilla ja 
dinosauruksilla 
osaavia lapsia

Portugalilainen yrittäjä jätti  
rahoitusalan työnsä  
leikkiäkseen leluilla

L
apsethan rakastavat kaikkea limaista, äänekästä, kum-
mallista ja haisevaa. 

Tämän Miguel Pina Martins oivalsi kymmenen vuotta 
sitten, kun hän etsi itselleen uutta uraa. Hänestä tun-

tui, etteivät tiedelelut vastanneet lasten tarpeita, joten hän 
jätti nousujohteisen työnsä rahoitusalalla ja perusti oman yri-
tyksen tarjotakseen lapsille jotain erilaista. ”Käytin kaikki raha-
ni siihen hankkeeseen,” muistelee Martins.

Nyt hänen Lissabonin lähellä toimiva yrityksensä Science4You 
valmistaa satoja erilaisia leluja ja työllistää yli 200 ihmistä. 
Vuonna 2008 yrityksen liikevaihto oli 54 000 euroa. Vuonna 
2017 sen odotettiin nousevan jo 20 miljoonaan.

Toisenlaisia tiedeleluja

Mitä Martins sitten teki toisin? Hän teki tiedeleluista 
hauskempia ja erikoisempia. Hän nimesi ne vaikkapa 
Räjähdystieteeksi, Rakettitehtaaksi tai Liukkaaksi 
limatehtaaksi. Konsepti syntyi Lissabonin yliopiston 
hankkeesta, jossa tehtävänä oli löytää uusia markkinoita 
kehittäville leluille. ”Halusimme keksiä asioita, joista lapset 
saattaisivat pitää. Näillä voi tehdä saippuaa, limaa, raketteja, 
karkkia ja räjähdyksiä. Sitten vielä näytämme, miten ne voi 
tehdä uudella tavalla,” hän kertoo.

Martinsin lelut ovat hauskoja ja niillä on tarkoituskin 
hassutella. Silti ne opettavat lapsille paljon tieteestä, kemiasta 
ja fysiikasta, parantaen samalla luovuutta ja sosiaalisia 
taitoja. Pelit kasvattavat uteliaisuutta ja lapsen tietoisuutta 
ympäristöstään. Yritys julkaisee myös ”pienen tiedemiehen 
blogia” (Little Scientist blog), jossa lapsille kerrotaan esimerkiksi 
mistä haukottelu johtuu, miksi hyttynen pistää ja mikä 
kolmioissa on tärkeää.

EIP auttaa Science4You -yritystä kasvamaan 10 miljoonan 
euron lainalla. Laina on osa Euroopan investointiohjelmaa, 
jonka tavoitteena on tukea innovatiivisia pienyrityksiä. 
Liikepankit saattavat pitää niitä liian riskipitoisina 
rahoituskohteina, sillä yritysten toimivuudesta ei ole vielä 

näyttöä. ”Science4You on nopeasti kasvava yritys, joka sai 
alkunsa yliopiston hankkeesta. Se on kasvanut joka vuosi ja 
tehnyt hyvää taloudellista tulosta”, kuvaa lainasopimuksen 
laatinut EIP:n rahoitusvastaava Francisco Alves da Silva. 
Science4You yhdistää EIP:n lainaan lisäksi 10 miljoonaa 
euroa omaa rahoitustaan, jonka se investoi parempiin lelujen 
kokoonpanolaitteisiin, verkkomyynnin ja markkinoinnin 
kehittämiseen sekä uusien lelujen ideointiin. Yritys myy vielä 
40 prosenttia tuotteistaan Portugalissa, mutta aikoo käyttää 
rahoitusta myös toimintansa laajentamiseen sekä Euroopassa 
että muualla maailmassa.

Kognitiivinen kapasiteetti käyttöön

Parfyymien, saippuan ja liman lisäksi Science4Youn lelusarjoil-
la voi tehdä kylpylätuotteita, lääkkeitä, dinosauruksia, kemial-
lisia kokeita, raketteja, räjähdyksiä, kristalleja sekä valmistaa 
ruokaa. Jokainen sarja perustuu tieteellisiin tutkimuksiin. Mu-
kana tulee myös värikäs ja yksityiskohtainen ohjekirja, jossa 
selitetään siihen kuuluvat kokeet ja tutkimukset.

Yritys on leikkisä myös mainonnassaan. Sen parfyymitehtaan, 
huulipunatehtaan ja räjähdystieteen mainosvideoissa tiede-
mies kaataa nestettä purkista toiseen, ja sen jälkeen koko la-
boratorio savuaa. ”Silloin olemme onnistuneet löytämään 
sopivan tasapainon huville ja hyödylle, kun isä ja äiti ostavat 
kehittäviä leluja ja lapset myös haluavat oikeasti leikkiä niillä”, 
sanoo Martins. ”Sen tasapainon löytäminen on aina vaikeaa.”

”Halusimme keksiä asioita, 
joista lapset saattaisivat pitää. 

Näillä voi tehdä saippuaa, 
limaa, raketteja, karkkia 

ja räjähdyksiä. Sitten vielä 
näytämme, miten ne voi 

tehdä uudella tavalla.”
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Science4Youn Vera Marques (vas.) ja Madalena Ribeiro tekevät 
hauskaa koetta Carlota Costan syntymäpäiväjuhlilla.
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T
yöskenneltyään vuoden luxemburgilaisessa aptee-
kissa Syyrian pakolainen Mahmoud Al-Fayyad kuuli 
paikallisesta mikrorahoituslaitoksesta nimeltä micro-
lux. ”Olen aina ollut kiinnostunut ruuanlaitosta”, hän 

ajatteli. ”Miksi en kokeilisi sitä. Ruokahan on erinomainen tapa 
jakaa muille omaa kulttuuriaan.” Hänen ravintolassaan tarjoil-
tava ruoka on kotitekoista, ja sen valmistavat Syyriasta tulleet 
pakolaisnaiset. Syriously-ravintolaan mahtuu 100 asiakasta. Lii-
kekiinteistön lahjoitti nimelliseen yhden euron hintaan talon 
omistaja, joka oli tavannut Mahmoudin Luxemburgin Punaisen 
Ristin kautta. Ravintolan kaksi illalliskattausta on usein täynnä.

”Työllistän nyt kahdeksan ihmistä, ja olen päättänyt maksaa 
lainan takaisin kahdessa vuodessa”, Mahmoud kertoo. ”Mik-
roluotto auttoi minua aloittamaan uuden elämän. Nyt voin 
myös tuoda oman panokseni uuden kotimaani talouselä-
mään. Olen todella kiitollinen kaikille, jotka uskoivat minuun 
ja tukivat ideoitani heti alusta asti.”

Euroopan investointirahaston tukema mikrorahoituslaitos 
microlux on antanut toivoa Luxemburgin pienyrittäjille maa-
liskuusta 2016 asti. Rahaston perustamisen mahdollisti työl-
lisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva Euroopan unionin 
ohjelma. Vaikka Luxemburg on taloudellisesti vauras, vah-
van talouskasvun maa, sielläkin on myös köyhyyttä ja epävar-
muutta työpaikoista. Mikään paikallinen mikrorahoituslaitos 
ei ole aiemmin toiminut Luxemburgissa.

EIP-ryhmään kuuluva EIR arvioi lainahakemusten määrän 
Luxemburgissa nousevan viiden seuraavan vuoden aikana 
noin neljäänsataan. Se on microluxin pääosakkaan, BGL BNP 
Paribas -pankin edustajan Karin Schintgenin mukaan hyvin 
tärkeää, sillä ”Euroopassa 30 prosenttia uusista mikro- ja pien-
yrityksistä on työttömien perustamia.”

Rakkaudesta tangoon

Microluxin 10 000 euron lainalla Rodolfo Aguerrodi toi mu-
kanaan tangon kotikaupungistaan Buenos Airesista. Hän pe-
rusti yrityksensä Dance Factoryn Luxemburgiin, missä hän 
on asunut nyt kolme vuotta. ”Aluksi annoin tanssitunteja 

Mikrorahoitusta 
Syyrian pakolaiselle 
ja tangomaestrolle

Microlux estää syrjäytymistä 
Luxemburgissa antamalla  
mahdollisuuden oman yrityksen 
perustamiseen
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EU-toimielinten henkilökunnalle, mutta pian halusin kehit-
tää toimintaa ammattimaisempaan suuntaan”, Aguerrodi 
selittää.

Hän maksaa lainaa takaisin 258 euroa kuukaudessa. Se on pie-
ni summa, mutta juuri tällaiset lainat pitävät Euroopan talou-
den pyörimässä. ”Olisimme pystyneet jatkamaan yritystä il-
man lainaakin, mutta sen avulla pääsimme paremmin kuiville 
ja voimme keskittyä ydintoimintaamme”, Aguerrodi iloitsee.

Hänen yrityksensä työllistää kahdeksan opettajaa, ja tanssi-
tunnit ovat täyteen varattuja melkein joka päivä. Tanssia käy-
tetään myös terapiana Parkinsonin ja Alzheimerin tautien 
hoidossa.

Mikroluotoille on siis kysyntää jopa taloudellisesti hyvinvoi-
vissa maissa, kuten Luxemburgissa.

”Olen todella kiitollinen kaikille, 
jotka uskoivat minuun ja tukivat 

ideoitani heti alusta asti”

Lisää EIP:stä ja pk-yrityksistä verkossa

 •  Katso lisää virolaisen piirtäjän Madis Otsin ”The Brood”-sarja-
kuvia (suom. 'Pesue') start-up-yrityksistä verkossa: 
 eib.org/startup-cartoon 

•  Katso miten ruotsalaisyritys auttaa maksujen hoitamisessa:  
eib.org/izettle 
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Infrastruktuurilla 
yhtenäiseen Eurooppaan
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•  10 924 MW uutta 
sähköntuotantokapasiteettia 

•  josta 99,6 % uusiutuvista energialähteistä

•  76 557 km voimalinjoja rakennettiin tai 
uudistettiin

• 36,8 miljoonaa etäluettavaa sähkömittaria 
asennettiin

•  10,4 miljoonalle kotitaloudelle sähköä 

•  572 324 kotitaloutta uusissa 
tai kunnostetuissa sosiaalisissa ja 
kohtuuhintaisissa asunnoissa

•  735 miljoonaa matkustajaa lisää EIP:n 
rahoittamassa liikenteessä

•  45,7 miljoonalle paremmat terveyspalvelut

18 mrd. euroa
infrastruktuuriin

Vélib-pyörä Pariisissa
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L
iikenteen päivittäinen sujuvuus on tärkeää David Pe-
nalle, joka asuu pienessä joenrantakaupungissa 30 ki-
lometriä Pariisista länteen. ”Melko useinkin tulen ase-
malle vain huomatakseni, että junavuoro on myöhässä 

tai peruttu”, sanoo 42-vuotias helikopteri-insinööri.

Pariisin metroa pidetään yhtenä maailman parhaista, ja kau-
punki sijoittui uudessa paikallisliikenteen tutkimuksessa kärki-
kymmenikköön. Sen lähialueilla on kuitenkin suuria haasteita. 
”Pariisin liikennejärjestelmä on hyvin vanha, samoin kuin Lon-
toossa”, sanoo liikennesuunnittelija Caroline Lemoine EIP:stä. 
”Liikenneverkkoa päivittämällä ja jatkuvasti laajentamalla voi-
daan parantaa palvelutasoa ja saavutettavuutta, mutta se vaa-
tii valtavia investointeja. Juuri siinä EIP on avuksi.”

Pariisissa ja sen lähiympäristössä Ile de Francen alueella on 
noin 12 miljoonaa asukasta, ja väestömäärä on viime vuosisa-
dalla kolminkertaistunut. Pariisin alueen liikenneverkossa teh-
dään päivittäin yli kahdeksan miljoonaa matkaa. Nopea väes-
tömäärän kasvu on nostanut asuntojen hinnat pilviin, ja monet 
ovat joutuneet muuttamaan jopa 40 kilometrin päähän kau-
pungista alueille, joilla liikenneyhteydet ovat huonommat. 
”Ongelmat syntyivät yli sata vuotta sitten, ja joudumme rat-
komaan niitä nyt”, sanoo liikenneasiantuntija Laurence Deb-
rincat Pariisin liikenneverkkoa hallinnoivasta Ile-de-France 
Mobilitésta.

Tulevaisuuden suunnitelmia

EU:n pankki on tukenut Pariisin liikenneinvestointeja jo vuo-
sikymmeniä. Viime aikojen suurimpia hankkeita ovat olleet:
 
•  800 miljoonan euron EIP-laina raitiovaunuliikenteen uu-

delleen käynnistämiseen
•  200 miljoonaa euroa Autolib’-sähköautopalveluun
•  yhteensä 2,5 miljardin euron osarahoitus kunnianhimoi-

seen Grand Paris Express -hankkeeseen, joka on yksi maa-
ilman suurimmista metron laajennuksista.

Grand Paris Express kaksinkertaistaa metroverkoston; hank-
keessa rakennetaan 200 kilometriä uutta rataa ja runsaat 70 
asemaa. Hankkeen tavoitteena on:

• yhdistää erillään olevia esikaupunkialueita
• vähentää savusumua tuottavia liikenneruuhkia
•  luoda paremmat yhteydet liikealueille, lentokentille ja 

yliopistoihin
• yhdistää syrjäiset esikaupungit Pariisiin.
 
”Grand Paris -hanke kestää pitkään, mutta sillä varmistamme, 
että liikenneverkostamme tulee yksi maailman parhaista”, sa-
noo Debrincat.

Myös esikaupunkeihin kulkevia RER-lähijunia uudistetaan li-
säämällä uusia vaunuja ja opasteita. Yli sata kilometriä pitkä 
RER A -linja on Euroopan vilkkain ratayhteys, joka kuljettaa 1,2 
miljoonaa matkustajaa päivässä. Matkallaan läntisistä itäisiin 
esikaupunkeihin Pariisin keskustan halkova rautatielinja kun-
nostetaan vuosina 2015–2020. Hankkeessa uusitaan kiskoja 24 
kilometrin pituudelta.

Sujuvuutta Pariisin 
liikenteeseen

Pariisi rakentaa tulevaisuuden  
liikenneverkkoa miljardeilla euroilla
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”Esikaupunkien rautatieverkon kunnostukseen on todella suu-
ri tarve”, Debrincat painottaa. ”Rautatielinjojen ja sähköisten 
opasteiden uusiminen maksaa miljardeja euroja, mutta työ on 
ollut suunnitteilla jo useita vuosia.”

Pariisissa on myös yksi maailman toimivimmista yhteiskäyttö-
pyörien verkostoista. Siihen kuuluu noin 14 500 polkupyörää 
ja 1 230 pyöräasemaa. Kaupunkiin on rakennettu lisää pyörä-
teitä 1990-luvun lopulta asti, ja nyt pyöräreittejä on jo noin 
700 kilometriä.

Sähköbussilinjojen laajennuksessa on tavoitteena, että vuo-
teen 2025 mennessä 80 prosenttia linja-autoista kulkisi säh-
köllä ja loput käyttäisivät biokaasua. Pariisissa toimii jo yksi ko-
konaan sähköistetty linja, jolla liikennöi 23 bussia.

Unohtaa ei pidä myöskään Autolib’in sähköautojen yhteis-
käyttöpalvelua. Yritys aloitti vuonna 2011 ja tarjoaa nyt Pa-
riisin alueella käyttöön lähes 4 000 sähköautoa, joilla on yli 
100 000 rekisteröityä käyttäjää. EU:n pankki rahoitti Auto-
lib’in autojen akkujen tutkimus- ja kehitystyötä sekä palvelun 
käyttöönottoa.

Pariisin läntisellä esikaupunkialueella asuva Pena suhtautuu 
luottavaisesti paikallisliikenteen kehitykseen ja työmatkan-
sa helpottumiseen. Hänen pikkukaupunkiinsa on suunnitteil-
la RER-lähijunayhteys. ”Ranska hyödyntää uutta teknologiaa 
ensimmäisten joukossa”, hän sanoo, ”mutta vielä on varaa 
parantaa.”

”Grand Paris -hankkeessa 
liikenneverkostamme tulee 
yksi maailman parhaista.”
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V
uoden 2017 keväällä ja kesällä Roomassa ei satanut 
juuri lainkaan. Vähäinen sade ja korkea lämpötila tar-
koittivat vähemmän vettä roomalaisille, jotka pelkä-
sivät samanlaista veden säännöstelyä kuin useissa 

Keski-Italian kaupungissa jo toteutettiin.

Kesän lämpöaallot eivät kuitenkaan ole ainoa syy vesiongel-
miin. Täysin vanhentunut vesijohtoverkosto valuttaa keskimää-
rin 35 prosenttia vedestä hukkaan matkalla kuluttajien hanoi-
hin. Verkostojen kunnostusta tarvitaan kiireesti, mutta pienet 
italialaiset vesiyhtiöt kamppailevat rahoituksen puutteessa.

Niinpä EIP puuttui asiaan 200 miljoonan euron ohjelma-
lainalla vesi- ja jätevesi-infrastruktuurin investointeihin eri 
puolilla Italiaa. Sillä rahoitetaan neljästä kahdeksaa vesihan-
ketta 30 miljoonasta eurosta 100 miljoonaan euroon pro-
jektia kohti. ”Pieniä vesilaitoksia pidetään liian riskialttiina 
kohteina suoraan rahoitukseen”, sanoo EIP:n rahoitusope-
raatiosta vastaava Despina Tomadaki, "mutta Euroopan in-
vestointiohjelma mahdollistaa tämän rahoituksen. Kyseessä 
on ensimmäinen tällainen operaatio, joka on suunnattu pie-
nille ja keskisuurille vesilaitoksille.”

Italiassa vesihuoltoa säätelee valtio ja se on järjestetty noin 
64 huoltoalueeseen. Runsaat 2 700 toimijaa tarjoaa palvelu-
ja noin 7 700 kunnalle. Muutama iso toimija palvelee noin 50 
prosenttia väestöstä. Kuitenkin suurin osa toimijoista on pie-
niä, joten niiden on vaikea täyttää vaatimukset lainaan. Tulok-
sena tästä on Italian vesialalla vuosia kasvanut investointivaje 
vaadittavien toimenpiteiden ja tekeillä olevien toimenpitei-
den välillä. Se on nyt noin 3 000 miljardia euroa vuodessa. 
 EIP:n ohjelmalaina auttaa kuromaan kuilua umpeen.

Joillakin Italian alueilla on erityisiä vaikeuksia saada rahoi-
tusta. ”Ohjelmalaina on suunnattu ennen kaikkea Keski- ja 
Etelä-Italian yrityksille, missä investointeja tarvitaan eniten”, 
sanoo rahoitushanketta valmistellut EIP:n ekonomisti Patri-
cia Castellarnau.

Ohjelmalainan odotetaan tuottavan noin 2 000 uutta työpaik-
kaa, mikä puolestaan auttaa paikallista väestöä ja yrityksiä.

Putkien 
korjaushankkeita 
Italiassa

Rahoitusta Italian vesiyhtiöille  
vuotavien säiliöiden ja vanhojen  
putkien uusimiseen
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Lisää EIP:n infrarahoituksesta verkossa
•  Ota selvää, mikä on metroguagua Las Palmasissa:  

eib.org/metroguagua 

•  Katso, miten Bratislavan historiallisia rakennuksia entisöidään:   
eib.org/bratislava-urban-renewal

Tästä ohjelmalainasta allekirjoitettiin 
ennen vuodenvaihdetta kaksi osara-
hoitusta. Niistä toisen, 50 miljoonan 
euron lainan sai Brianzacque, joka 
toimii Lombardian alueella Monzassa 
ja Brianzassa, ja toisen, 20 miljoonan 
euron lainan sai Palermossa toimiva 
AMAP-laitos.
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Ilmastossa ja ympäristössä  
KESTÄVÄ tulevaisuus
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Rewilding Europe -järjestön luonnonsuojeluprojektin 
pilottialue Bulgarian Rodopeilla

Tähän sisältyvät luonnon monimuotoisuus, 
puhdas ilma, puhdas vesi, liikenneturvallisuus, 
uusiutuva energia ja energiatehokkuus.

Pankki on sitoutunut käyttämään 
ilmastotoimiin yli 25 % 
kokonaisluotonannosta kaikilla keskeisillä 
toimialoilla.

Vuonna 2017 EIP rahoitti ilmastotoimia  
19,4 miljardilla eurolla.

Se on 28,2 % koko rahoituksesta.

•  Uusiutuva energia – 4,4 mrd. euroa

•  Energiatehokkuus – 4,8 mrd. euroa 

•  Vähähiilinen ja ympäristöystävällinen 
liikenne – yli 7,1 mrd. euroa

•  Tutkimus, kehitys ja innovaatiot –  
1 mrd. euroa

•  Metsittäminen, jätteet ja jätevedet –  
0,5 mrd. euroa

•  Ilmastonmuutoksen hillintä muilla sektoreilla –  
0,7 mrd. euroa

•  Ilmastonmuutokseen sopeutuminen –  
0,8 mrd. euroa

* Esitetyt luvut edellyttävät ulkoista tilintarkastusta

16,7 mrd. euroa
ympäristöön 
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B
ulgarian Rodopi-vuoret kohoavat yli 2000 metrin 
korkeuteen ja peittävät alleen lähes 15 000 neliöki-
lometrin alan. Vuoristoalueen maisemia hallitsevat 
syvät jokiuomat ja jyrkät kalliot. Ne ovat maailman-

laajuisesti erittäin uhanalaisen pikkukorppikotkan tärkeim-
piä lisääntymispaikkoja ja hanhikorppikotkan ainoa lisään-
tymispaikka Bulgarian puolella.

Rodopi-vuoret ovat yksi kahdeksasta pilottialueesta luonnon-
suojeluverkostossa, jonka toimintaa ohjaa uusi lähestymista-
pa luonnonsuojeluun ja joka kantaa nimeä Rewilding Europe. 
Kun väestö keskittyy yhä enemmän kaupunkeihin, Rewilding 
Europe edistää villin luonnon paluuta harvaan asutuille maa-
seutualueille. Sen tavoitteena on palauttaa ehjä, itsensä yllä-
pitävä ekosysteemi, joka on erityisen tärkeä biologisen mo-
nimuotoisuuden kannalta, ja samalla tukea uusien luontoon 
perustuvien elinkeinojen kehittymistä.

Rewild Europe -projektilla on liiketoimintasuunnitelma, joka 
toimii EIP:n kuuden miljoonan euron rahoituksen turvin. Sitä 
tukee lisäksi EIP:n ja Euroopan komission kehittämä luonnon-
pääoman rahoitusjärjestely (Natural Capital Financing Facili-
ty). ”Nykyisin tunnustetaan yhä laajemmin, että julkiset tuet 
eivät yksinään riitä kattamaan suojelutoimien kustannuksia”, 
EIP:n ilmasto- ja ympäristörahoituksen sijoitusvastaava Jane 
Feehan toteaa. ”Luonto on Rewilding Europen ytimessä, mut-
ta se rakentaa myös vahvaa liiketoimintamallia ja pystyy nyt 
ottamaan lainarahoitusta toimintansa laajentamiseen.”

Bulgarian Rodopeilla toimintaa kehitetään yhteistyössä pai-
kallisten yrittäjien kanssa. Yhteistyöllä pyritään vauhditta-
maan pienimuotoista luontomatkailua kunnostamalla villi-
eläinten valokuvauskojuja, kouluttamalla paikallisia yrittäjiä ja 
osoittamalla koskemattoman luonnon kaupallinen arvo. Pe-
rimmäisenä tavoitteena on rahoittaa alueen ennallistamista ja 
pysäyttää myrkyttäminen, salametsästys ja sähkölinjojen ai-
heuttamat sähköiskut, jotka ovat verottaneet hanhikorppikot-
kakannan vain kymmeneen pariin.

Rewilding Europe hankki käyttöön koiria, jotka on koulutet-
tu tunnistamaan korppikotkille haitallisia aineita. Se rakentaa 
keinotekoisia pesiä munkkikorppikotkille edistämään uusien 
lintuyhdyskuntien syntyä ja toimii paikallisten sähköyhtiöi-
den kanssa tehostaakseen sähkölinjojen eristämistä. Paikalli-
set käyttivät myrkkysyöttejä pitääkseen susikannan kurissa. 

Villihevoset 
kasvavat korkoa

Uusi ratkaisu monimuotoisuuteen  
elvyttää jo kertaalleen luonnosta  
kadonneita eläimiä

Rewilding Europe toi tilalle kesantoja ja saksanhirven, jotta 
alueella olisi enemmän luonnollista saalista susille. Se on avain 
korppikotkien houkuttelemiseen, koska linnut syövät ruhosta 
sen, minkä sudet ovat jättäneet syötyään kylliksi.

Miten sitten paikalliset reagoivat? ”Otamme heidät luonnolli-
sesti mukaan tähän uuteen toimintaprosessiin”, selittää Rewil-
ding Europen johtaja Wouter Helmer. ”Tällä alueella on yhä 
vähemmän paimenia. Jäljelle jääneet ymmärtävät, että jos 
palautamme hirvieläimet luontoon, suojaamme heidän lam-
paansa ja karjansa susilta. Ovathan villieläimet sudelle toki 
paljon helpompi saalis.”

Paikalliset ymmärtävät myös, että ennallistamistoimet moni-
puolistavat asukkaiden toimeentuloa, kun luonto houkutte-
lee matkailijoita pääkaupungista Sofiasta ja ulkomailta. Tämä 
merkitsee bed-and-breakfast-palvelujen kysyntää karjanhoi-
don lisäksi. ”He ymmärtävät, että elävästä sudesta on heille 
enemmän hyötyä kuin kuolleesta sudesta”, Helmer vakuuttaa. 
”Tekemämme työ auttaa heitä pohtimaan ehkä uudellakin ta-
valla suhdettaan luontoon.”

Vanhat luonnosta hävinneet lajit 
palautetaan takaisin luontoon

Matkailumahdollisuudet eivät rajoitu valokuvauskojuihin Ro-
dopeilla. Rewilding Europe on myös käynnistänyt European 
Safari Company -yrityksen. Kun safarimatkailu yleensä liittyy 
Afrikan eläimiin, mikä voisi olla niin jännittävää Euroopan eläi-
mistössä? Miten olisi alkuhärkä? Se on suurisarvinen, jopa 1,80 
metrin korkuinen ja yli tonnin painoinen villi nautaeläin, ny-
kyisen kesynaudan esi-isä, joka on kuvattu luolamaalauksissa. 
Kreikkalaisen tarun mukaan Zeus muutti itsensä häräksi vietel-
läkseen ja ryöstääkseen kauniin prinsessan. Tämän nimi oli Eu-
rope, josta koko Eurooppa on saanut nimensä.

Alkuhärät kehittyivät pleistoseenikaudella ja kuolivat suku-
puuttoon noin 400 vuotta sitten, mutta lajin geenit elävät yhä 
monissa maatiaisroduissa. Rewilding Europen yhtenä tehtä-
vänä on jalostaa näistä vanhoista karjoista tauros, alkuhärkää 
muistuttava villinauta, joka pystyy selviytymään luonnossa 
yksin. Mikä tekee siitä niin tärkeän? ”Luonnon monimuotoi-
suuden säilyttäminen edellyttää maisemien monimuotoisuut-
ta”, Helmer selittää. ”Ei ainoastaan metsiä vaan enemmän 
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”Työmme auttaa heitä 
pohtimaan uudella tavalla 

suhdettaan luontoon”.myös avoimia maisemia. Olemme historiassa ensimmäistä ker-
taa tulleet tilanteeseen, jossa monin paikoin laidunmaat ovat 
kadonneet. Luonnonniittyjen monimuotoisuutta niittykuk-
kineen, lintuineen ja perhosineen eivät ole enää hoitamassa 
luonnonympäristön luonnolliset arkkitehdit.”

Ennen alkuhärät olivat avainasemassa hoidon takaajina. Niiden 
ohella, erityisesti viime vuosituhansina, tämän tehtävän ovat 
osittain hoitaneet maanviljelijät ja heidän karjansa. Tämä hoi-
tomuoto on ainakin perinteisen laiduntamisen muodossa no-
peasti loppumassa. Kun yhä harvemmat maaseudun asukkaat 
haluavat työskennellä maatiloilla, luonnonvaraiset kasvinsyöjät 
kuten alkuhärkä ovat monin paikoin hävinneet laajoilta alueilta 
kokonaan, ja kesynautojenkin lukumäärä on laskussa. ”Päätim-
me yrittää palauttaa alkuperäiset ruohonsyöjät”, Helmer sanoo.

Hän selittää, että alkuperäisten ruohonsyöjien geeneistä 99 
prosenttia on edelleen nykykarjan perimässä. Tauros-ohjel-
ma pyrkii luomaan erilaisilla vanhakantaisilla roduilla kestävän 
lehmälajin, joka pystyisi tulemaan toimeen omavaraisesti. Ja-
lostusohjelma on tuottanut jo useita satoja alkuhärän jälke-
läisiä, ja varhaiset tulokset niiden palauttamisesta luontoon 
näyttävät lupaavilta.

Rodopi-vuorille päästetyt villihevoset sekä uudet alkuhär-
kää lähellä olevat naudat ja visentit eli euroopanbiisonit ovat 
osa toista Rewilding Europen tuottamaa innovaatiota. Se on 
luontopankki, European Wildlife Bank. Se on melkein kuin oi-
kea pankki, Helmer kertoo. Maanomistajat voivat lainata van-
hakantaisista roduista polveutuvia hevosia laiduntamaan 
maillaan, ja viiden vuoden kuluttua he palauttavat puolet 
laumastaan. Koska lauma kasvaa tyypillisesti vuosittain noin 
neljänneksellä, pankki saa takaisin suuremman määrän hevo-
sia kuin mitä se antoi lainaksi. Maanomistajat pitävät itsellään 
yhtä suuren määrän. ”Tätä voidaan pitää varsin hyvänä korko-
na,” Helmer vakuuttaa.

Jos maanomistajat osoittavat, että he ovat lisänneet villihe-
vosten laidunmaata, he voivat pitää ylimääräiset hevoset vielä 
toiset viisi vuotta.

Palkittu mehiläishoitaja Sanjin 
Zarkovic mehiläistarhallaan 
Kroatian Melnicessä, joka on 
Rewilding Europe -projektiin 
kuuluva alue
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S
aksojen yhdistymisen aikaan kaksi kolmasosaa Esse-
nin jätevedestä valui Emscher-jokeen. Teurastamot ja 
terästehtaat päästivät teurasjätteet ja muun jätteen 
suoraan jokeen, ja joki oli muuttunut raskasmetallien 

ja ulosteiden varastointipaikaksi. Yhdeksäntoista kunnan ja lu-
kuisten yritysten vuonna 1899 perustama Saksan ensimmäi-
nen vesitalousyhdistys Emschergenossenschaft laati kunnian-
himoisen suunnitelman joen palauttamiseksi lähemmäksi 
alkuperäistä luonnontilaa. Se oli iso urakka, mutta se toimi.

Emschergenossenschaftin toimitusjohtaja Uli Paetzel vie nyt 
lapsensa vehreisiin leikkipuistoihin joen rannalle. ”Tämä on 
Euroopan suurin yritys ennallistaa kokonainen jokimaisema 
vauhdittamaan rakennemuutosta”, hän selittää. ”Me palau-
tamme joen ihmisille.”

Euroopan komissio valitsi Essenin Euroopan vihreäksi pääkau-
pungiksi vuodelle 2017. Palkinto myönnetään vuosittain kau-
pungille, joka kehittää tavoitteellisesti ympäristöystävällistä 
kaupunkiasumista. Entisessä hiilikaivoskaupungissa on nyt 
23 hehtaarin yleinen puisto, korkea vedenlaatu ja keskus-
tassa liikennerajoituksia. ”Nokea, likaa, löyhkää ja tupruavia 
savupiippuja – näitä mielikuvia ihmiset muualla edelleen liit-
tävät Esseniin”, harmittelee kaupungin ympäristöosaston joh-
taja Matthias Sinn. ”Mutta Essen on kauniimpi ja vihreämpi 
kuin luulisi! Puistot ja virtaava vesi tuovat makua elämään.”

Merkittävimpiä ympäristösaavutuksia, joilla Essen voitti Eu-
roopan vihreä pääkaupunki -palkinnon, ovat muun muassa:

• 13 000 työpaikkaa innovatiivisella vihreällä sektorilla
• 95 % väestöstä elää nykyisin korkeintaan 300 metrin 

päässä kaupungin viheralueista
• 376 km pyöräteitä
• 128 000 m2 tiestöä päällystetty melua vaimentavalla 

asfalttipäällysteellä.

Essenin itselleen asettamat kunnianhimoiset tavoitteet:
• hiilidioksidipäästöjä vähennetään 40 prosentilla vuo-

teen 2020 mennessä
• 25 % kaikista matkoista tehdään polkupyörällä vuoteen 

2035 mennessä

Vihreän 
kaupungin 
käsikirjoitus

Essen oli malliesimerkki teollisuuden 
saastuttamasta seudusta. Nyt se on valittu 
Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi.  
Tässä on saksalaisen kaupungin  
ympäristövallankumouksen salaisuus.

• 20 000 työpaikkaa ympäristösektorille vuoteen 2025 
mennessä

• 65 % syntyvästä jätteestä kierrätetään vuoteen 2020 
mennessä. 

Essenin viherryttämishankkeessa rakennetaan 400 kilomet-
riä uutta maanalaista viemäriä ja palautetaan luonnontilaan 
350 kilometriä joen rantaa. ”Silmiinpistävää tässä projektis-
sa on sen alueellisesti valtava koko, korkea insinööritaito ja 
elinympäristöjen monimuotoisuuden parantuminen”, EIP:n 
ekonomisti Sebastian Hyzyk ihastelee.

Hankkeen kustannukset ovat 5,3 miljardia euroa, josta EIP 
rahoittaa noin 30 prosenttia. Kahden edellisen luoton jäl-
keen EIP lainasi vielä 450 miljoonaa euroa vuonna 2017 
hankkeen jatkorahoitukseen.
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”Puistot ja virtaava vesi 
tuovat makua elämään”
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T
itaani on saanut nimensä kreikkalaisen mytologi-
an vahvoilta titaaneilta suuren lujuutensa takia. Se 
on myös kevyttä, kestää korroosiota erittäin hyvin 
ja taipuu murtumatta. Nämä ominaisuudet tekevät 

titaanista strategisen raaka-aineen moniin tuotteisiin, muun 
muassa lentokoneiden osiin, ohjuksiin, avaruusaluksiin, pans-
sareihin ja muihin suojiin.

Ongelmana on, että Euroopassa ei ole helppoa ostaa titaa-
nia tai kierrättää käsittelemätöntä jätettä taloudellisesti. 
Isot yhtiöt kuten Airbus kääntyvät usein Yhdysvaltojen tai 
Venäjän puoleen, kun niiden pitää ostaa titaania tai kier-
rättää tähteitä. Nyt uusi ranskalainen tehdas EcoTitanium 
ratkaisee tämän ongelman käyttämällä uusia tehokkaita 
sulatusuuneja ja muuta korkeaa teknologiaa titaanin kier-
rättämiseen. Prosessi auttaa myös ympäristöä vähentämällä 
päästöjä, koska titaanin kierrättäminen kuluttaa vähemmän 
energiaa kuin titaanimalmin jalostaminen.

”Titaani on arvokas metalli ja me voimme lisätä sen tarjon-
taa merkittävästi”, sanoo talouspäällikkö Thomas Devedjian 
kaivos- ja metallikonserni Erametista, joka rakensi EcoTita-
niumin Keski-Ranskan vulkaaniselle alueelle.

EcoTitanium käyttää uusinta plasma- ja tyhjiöteknologiaa 
uuneissa, jotka kuluttavat vähemmän energiaa kuin muut 
sulatusmenetelmät. Plasmauuni sulattaa metallit ja muut 
aineet kuumennetulla kaasulla, kun taas tyhjiöuuni sulattaa 
metallin sen jälkeen kun ilma on poistettu ja näin eliminoitu 
kontaminaation riski. Titaani vaatii erityiset sulatuslaitteet, 
koska sen lämmönkestävyys on erittäin korkea.

Halvempaa ja vähemmän tuhlaavaa

Titaani ei ole harvinaista, mutta se on kallista, koska sitä on 
vaikea jalostaa. Sen valmistaminen vaatii paljon työtä ja ää-
rimmäisen suurta kuumuutta. Sen valmistus on kuusi ker-
taa kalliimpaa kuin teräksen. Titaanin työstäminen tuottaa 
runsaasti titaanijätettä, joka lähetetään usein Euroopan  

Kierrätyksellä 
Euroopalle 
arvokas 
titaanivaranto 

Uusi ranskalainen tehdas auttaa säilyttä-
män tärkeää luonnonvaraa ja suojelee 
ilmastoa

ulkopuolelle uudelleen käytettäväksi. Joitakin lentokoneen osia  
tehtäessä 90 prosenttia titaanista päätyy valmistusjätteeksi.

Uusi kierrätyslaitos Saint-Georges-de-Monsissa tuottaa il-
mailuluokan titaaniseosta, joka on hieman halvempaa kuin 
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Lisää EIP:n ympäristötoimista 
verkossa

•  Lue lisää EIP:n ympäristöhankkeista, mm. Irlannin 
uraauurtavasta metsätalouden rahoituksesta:  
eib.org/irish-forests 

uusi titaani ja vähemmän tuhlaavaa. Uuden lai-
toksen avulla voidaan vuosittain välttää 100 000 
tonnin hiilidioksidipäästöt.

Euroopan investointipankki lainasi tehtaalle 30 
miljoonaa euroa Euroopan investointiohjelman 
tuella. Laitoksen kokonaiskustannukset olivat 
noin 48 miljoonaa euroa.

”Eurooppa tarvitsee tällaista innovointia”, EIP:n 
johtava lainavastaava Mariateresa Di Giacomo 
korostaa.

Titaania käytetään myös laivojen ja polkupyö-
rien rungoissa sekä kemianteollisuudessa. Se 
kiinnittyy hyvin luuhun, joten se on ainesosana 
hammasimplanteissa ja proteeseissa. Titaani-
metallin jalostuksessa käytettävä titaanidioksi-
di on erinomainen valkaisija maaleissa, aurinko-
suojatuotteissa ja hammastahnoissa.

 ”Tämä on hieno projekti”, Di Giacomo lisää. ”Sii-
nä on vähän kaikkea – uutta teknologiaa, uusia 
työpaikkoja, vähemmän tuhlausta, ja se edistää 
kiertotaloutta.”

INTEGROITU RATKAISU 
TITAANIN KÄSITTELYYN

 UKAD

AUBERT & DUVAL

ECOTITANIUM

IMEYTYS

TAONTA

TANGOT

VALUHARKOT

VAR

JÄTE

TYÖSTÄMINEN

TUOTTEET

PLASMAKAARISULATUS

MUOTTITAONTA

MKAD

”Eurooppa tarvitsee tällaista 
innovointia”
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Globaali toimija
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•  Itäiset naapurivaltiot 0,88 mrd. euroa

•  Laajentumismaat ja EFTA 1,62 mrd. euroa

•  Välimeren maat 1,96 mrd. euroa 

•  Afrikka, Karibia ja Tyynimeri sekä MMA ja 
Etelä-Afrikka 1,47 mrd. euroa

•  Aasia ja Latinalainen Amerikka  
1,99 mrd. euroa

7,91 mrd. euroa
uusina lainoina   

EU:n ulkopuolelle 
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K
erran kahdessa viikossa perheet Jordaniassa kääntä-
vät hanat auki ja laskevat neljä kuutiota juomavettä 
kattosäiliöihinsä. Se on vain kolmannes tarvittavas-
ta määrästä – ja se on kaikki, mitä he saavat. ”Ihmiset 

kärsivät kovasti,” sanoo projektinjohtaja Nabil Zoubi, joka ve-
tää kunnianhimoista hanketta Punaisenmeren veden käytöstä 
vesiongelman lievittämiseen ja virvoittamaan Kuolluttamerta.

Maailman kuivimpiin maihin lukeutuvalla Jordanialla ei ole 
riittävästi makeaa vettä maan kasvavan väestön ja vastaan-
ottamiensa 1,3 miljoonan Syyrian pakolaisen tarpeisiin. Vesi 
on ongelma myös Israelissa ja Palestiinassa, ja se vain pahe-
nee ilmastonmuutoksen myötä. Samalla veden johtaminen 
pois Kuolleeseenmereen uutta vettä tuovista vesilähteistä on 

Kuollutmeri  
saa uutta eloa

Israelilaiset, palestiinalaiset ja  
jordanialaiset torjuvat alueen  
vesiongelmaa yhteisvoimin

aiheuttanut järven kutistumisen, mikä synnyttää uhkaavia 
ympäristöongelmia.

Hankkeessa Punaisenmeren merivettä muutetaan juomakel-
poiseksi. Haihdutusjäännös eli suolanpoistosta ylijäävä, hyvin 
korkeasuolainen vesi johdetaan Kuolleeseenmereen 180 kilo-
metriä pitkän putkilinjan kautta, mikä vähentää järven veden-
pinnan madaltumista. Jordania saa näin juoksevaa vettä kol-
mena päivänä viikossa, kun sitä nyt saadaan kahdeksan tuntia 
joka toinen viikko.

Ja vielä toinenkin hyöty: koska Kuollutmeri on maapallon ma-
talin kohta, vesi virtaa 600 metriä alaspäin, mikä tuottaa vuo-
sittain 32 megawattia vesivoimasähköä.
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EIP on ohjannut hankkeeseen kahden miljoonan euron so-
pimuksen teknisestä avusta, joka rahoitetaan EU:n varois-
ta. Ranskan valtiollinen kestävän kehityksen virasto Agence 
française de développement (AFD) tekee yhteistyötä EIP:n 
kanssa hankkeen onnistuneen läpiviennin varmistamiseksi.

Vettä vaihdetaan ja tasataan  
keskenään

Ajatus putkilinjan vetämisestä Punaiseltamereltä Kuolleelle-
merelle juontaa juurensa vuonna 1994 solmittuun Israelin ja 
Jordanian väliseen rauhansopimukseen. Mutta vasta 2013 
Israel, Jordania ja palestiinalaiset allekirjoittivat yhteisym-
märryspöytäkirjan nykyisestä suunnitelmasta.

Punainenmeri-Kuollutmeri-projekti on osa EIP:n Economic 
Resilience Initiative -hanketta, joka on tärkeä ohjelma alueen 
investointien lisäämiseen. EIP harkitsee myös 60 miljoonan 
euron lainaa yhdessä Ranskan, Italian ja Espanjan kehitys-

virastojen  rahoituksen kanssa Jordanian hallitukselle tuke-
maan sen osallistumista projektiin.

EU:n yhteiseen rahoituspakettiin voidaan yhdistää 40 miljoo-
naa euroa avustuksia EU:n rahoittamasta naapuruuspolitiikan 
investointivälineestä (NIF). ”EU tukee tätä mittavaa hanketta ko-
konaisvaltaisesti”, Jordanian EU-lähettiläs Andrea Fontana se-
littää. ”Mukana on EU:n tukea sekä Italian, Ranskan ja Espanjan 
lupaamaa rahaa, ja tätä kaikkea koordinoivat AFD ja EIP.” Projek-
tiin saataneen myös 100 miljoonan dollarin avustus USAID:lta.

EIP:n odotetaan antavan jopa 200 miljoonan euron lainan 
hankkeen tarjouskilpailun voittaneelle yritykselle.

”Jordania saa pian 
juoksevaa vettä 

kolmena päivänä 
viikossa, kun sitä 
nyt on saatavilla 

kahdeksan tuntia joka 
toinen viikko”
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A
madi nojaa kotinsa saviseinää vasten ja muistelee 
niitä päiviä, jolloin hän joutui jonottamaan polt-
tavan Etiopian auringon alla päiväkausia sosiaa-
liavustuksiaan. Usein lopulta rahoja ei ollutkaan 

siellä ja Amadin, vanhan naisen, piti taivaltaa tunteja takaisin 
syrjäiseen kyläänsä ilman rahoja käydäkseen saman koette-
lemuksen läpi toisena päivänä. ”Siitä oli paljon vaivaa. Se oli 
todella rankkaa”, hän sanoo. ”Mutta nyt meillä on asiat paljon 
paremmin.”

Amadi on yksi niistä kahdesta miljoonasta etiopialaisesta, 
jotka pystyvät hyödyntämään M-Birr-palvelua. Se on mobii-
lipankkipalvelu, joka on saanut nimensä Etiopian rahayksi-
kön birrin mukaan. Nyt valtiolta tulevat sosiaaliavustukset 
maksetaan hänelle joka kuukausi suoraan alueellisessa mik-
rorahoituslaitoksessa olevalle M-Birr-tilille. Sen sijaan, että 
hän joutuisi tekemään pitkän patikkamatkan saadakseen 
käteistä, hän käy lähellä olevassa konttorissa nostamassa ra-
haa. ”Minua kunnioitetaan ja saan rahani”, hän sanoo.

M-Birr tähtää etiopialaisen mobiili-ilmiön keihäänkärkeen, 
joka muuttaa tavallisten afrikkalaisten raha-asioiden hoi-
tamisen. Keniassa yli 40 prosenttia bruttokansantuotteen 
arvosta kulkee M-PESA-mobiilimaksujärjestelmän kautta. 
Lukuun ottamatta muutamia maita, joissa mobiilipankki-
palvelut ovat saaneet kasvavaa jalansijaa, maanosa luottaa 
vielä vahvasti käteiseen. Logistiikka Afrikassa ei ole help-
poa, joten mobiiliverkko sallii rahan liikkumisen turvallisesti 
ja yksinkertaisesti. ”Mobiili on jo osoittautunut tehokkaak-
si tavaksi lisätä taloudellista osallisuutta”, mikrorahoituksen 
asiantuntija Hannah Siedek EIP:stä toteaa. 

Impact Financing Envelope -järjestely 
tulee vastaan

EIP tukee M-Birrin laajentumisen seuraavaa vaihetta kolmen 
miljoonan euron pääomainvestoinnilla, johon liitetään to-
dennäköisesti myös miljoona euroa Impact Financing Envelo-
pe -riskirahoitusjärjestelystä. Se on 800 miljoonan euron suu-
ruinen rahoitusväline, joka mahdollistaa EIP:lle tavanomaista 
suuremman riskinoton investointihankkeissa Afrikan, Karibian 
ja Tyynenmeren alueilla. Tämä on ensimmäinen kerta kun EIP 

Missä Etiopia 
johtaa 
Eurooppaa

Miljoonat pääsevät nauttimaan 
M-Birr-palvelusta, joka on tekniikaltaan 
edistyneempi kuin tähänastiset vastaavat 
mobiilimaksujärjestelmät Euroopassa

on investoinut Afrikan mobiiliteknologiaan rahoitusalalla, ja 
se on tehty yhteisinvestointina Saksan KfW-kehityspankin ty-
täryhtiön DEG:n kanssa.

Ennen palvelun täysimittaista käynnistymistä vuonna 2015 
M-Birrillä oli yhden vuoden mittainen ohjelma, jonka aika-
na viisi paikallista mikrorahoituslaitosta voivat tarjota mo-
biilirahapalveluja. Mikrorahoituslaitoksilla on M-Birr-pal-
veluja yli 7 000 paikassa: M-Birr MFI-toimipisteitä sekä 
valtuutettuja edustajia kaupoissa, apteekeissa ja huoltoase-
milla ympäri Etiopiaa. Tämä ranskalaisen ja irlantilaisen perus-
tama yritys käsittelee nykyisin yli 750 000 kotitalouden ja noin 
kolmen miljoonan edunsaajan sosiaalietuudet, sekä palvelee   

”Näin on  
parempi”

M-Birrin asiakas 
Mareh etiopialaisessa 
maalaiskylässään
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280 000:ta mobiilirahan kanta-asiakasta. Se on valtava muu-
tos maalle, jossa vain yhdellä viidestä on pankkitili, kun taas 
puolet kaikista aikuisista omistaa matkapuhelimen. ”Me vai-
kutamme suuresti sosiaaliseen osallisuuteen”, M-Birrin toimi-
tusjohtaja Thierry Artaud sanoo. ”EIP:n panostuksella voimme 
kehittää palvelujamme jatkuvasti ja parantaa kasvun edelly-
tyksiä Etiopiassa.”

‘Mobiilirahan hyödyt kaikkien  
saataville’

Kaupan edessä vanha nainen, Mareh, vetää kännykän esiin 
rinnalla roikkuvasta pussukasta. Useimmat M-Birrin käyttäjät 
ostavat puhelimen vain muutamalla dollarilla, mutta kaikilla 
ei ole varaa edes siihen. Heitä varten on olemassa raaputus-
kortti, jossa on pin-koodi, jonka he syöttävät tunnistuslait-
teeseen käydessään M-Birrin valtuutetun edustajan luona 

nostamassa sosiaaliavustuksensa. Mareh heiluttelee puhelin-
taan painokkaasti luetellessaan mitä ja millaisia parannuksia 
M-Birr on tuonut hänen elämäänsä.

Kuten Amadi, hänkin oli lopen väsynyt pitkistä kävelymat-
koista avustusten jakelupisteisiin, joissa rahoja ei useinkaan 
ollut. ”Minun ei ole helppo käyttää puhelinta, mutta asiamies 
auttaa ja saan rahani M-Birrin välityksellä,” hän iloitsee. ”Näin 
on parempi.”

Maassa, joka on suurempi kuin Ranska ja Espanja yhteensä, 
entistä laajempi verkko on elinehto. ”M-Birr kumppaneineen 
on avaamassa Etiopiaa mobiilirahan koko maailmaan, mil-
lä on valtava vaikutus käyttäjien arkeen”, ekonomisti Benoît 
Denis EIP:n digitaalitalousjaostosta selittää. ”M-Birr vastaa to-
dellakin tarpeeseen. Yrityksen tavoitteena on edistää mobiili-
rahan tuomien hyötyjen levittämistä kaikille talouden aloille. 
Siksi me haluamme auttaa heitä toimimaan.”

M-Birrin toimipiste etiopialaisessa kylässä
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Mistä rahoitusvarat 
tulevat 

Amerikka

Lähi-itä ja 
Afrikka

EIP, joka on maailman suurin ylikansallinen 
lainojen liikkeeseenlaskija ja luotonantaja, 
hankki vuonna 2017 kansainvälisiltä  
pääomamarkkinoilta 56,4 miljardia euroa, 
joissa on mukana 3,8 miljardin euron en-
nakkorahastoinnit vuoden 2016 lopussa. 
Siitä 4,3 miljardia euroa hankittiin vihreillä 
joukkovelkakirjalainoilla, joista käytetään 
nimeä Climate Awareness Bond. Ja tämä 
tapahtui vuonna, jolloin oli kulunut tasan 
vuosikymmen siitä, kun pankki ensimmäi-
senä liikkeeseenlaskijana toi markkinoille 
vihreät bondit. EIP:n liikkeellelaskut  
tavoittivat myös sellaiset sijoittajat, jotka 
eivät yleensä toimi Euroopassa, mutta 
tukevat eurooppalaisia hankkeita  
välillisesti sijoittamalla EIP:n jvk-lainoihin.

EIP:n 
joukkovelkakirjat 
valuutan mukaan 

Eurooppa Aasia

2015

14% 63% 21%

2%

12% 66% 21%

1%

11% 68% 19%

2%

2016 2017

E
IP laski liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja 
15:ssä eri valuutassa, joista suurin osa keskei-
simmissä valuutoissa, euroina, Yhdysvaltain 
dollareina ja Englannin puntina. Monipuoliset 

rahoituslähteet ja laina-ajat tuovat pankin varainhan-
kintaan joustavuutta. Eri valuuttojen käyttö mahdol-
listaa myös lainojen ulosmaksun joissakin paikallisissa 
valuutoissa.

Muut 6%
SEK 2%
PLN 2%
TRY 3%
GBP 7%

EUR
47%

USD
    33%

EIP:n 
joukkovelkakirjat 
sijoitusalueittain 
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H
yvä uutinen ilmastotoimille. Vihreiden joukkovel-
kakirjojen eli Green Bondien markkinoiden ennus-
tetaan kasvavan jatkuvasti nyt kun Kiina on aktiivi-
sesti mukana vihreiden velkakirjojen markkinoilla. 

”Kiina on valtavien ympäristöhaasteiden edessä, jotka on otet-
tava tosissaan”, sanoo EIP:n asiantuntija Aldo Romani, joka pa-
ketoi laatuaan ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjan tasan 
kymmenen vuotta sitten. ”Vihreät bondit ovat Kiinalle keino 
luoda entistä toimivampi yhteys kansainvälisille markkinoille 
maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseksi.”

EIP:n edustajat vierailivat tarkastusvuonna Kiinassa vahvista-
massa pankin tukea maan ilmastohankkeille. EIP:n tavoittee-
na on rahoittaa useita ilmastohankkeita eri puolilla Kiinaa. 
Näihin kuuluvat mm. kaupunkiliikenne, metsätalous ja ener-
giatehokkuus. EU:n yhteinen pankki ja Kiinan keskuspankki 
myös sopivat laativansa vihreiden joukkovelkakirjojen yhtei-
sesti tunnustetut periaatteet ja selkeyttävänsä, mitkä hank-
keet täyttävät vaatimukset Green Bondiksi. Molemmat osa-
puolet toivovat, että yhteinen kieli nostaa kiinalaisten ja 
kansainvälisten sijoittajien luottamusta.

Brysselissä kesäkuussa pidetty EU-Kiina-huippukokous tähden-
si tämän työn tärkeyttä, kun virkamiehet korostivat yhteistä si-
toutuneisuutta ilmastonmuutoksen torjuntaan. Samalla kun EIP 
teki vihreiden joukkovelkakirjojen saralla yhteistyötä vihreää 
rahoitusta edistävän China Green Finance Committeen kans-
sa, se käytti osaamistaan kestävän rahoituksen korkean tason 

 asiantuntijaryhmässä. Kyseessä on Euroopan komission perus-
tama foorumi, joka neuvoo komissiota, miten EU-strategia saa-
taisiin parhaiten toimimaan kestävän kehityksen hyväksi.

Vaikka vihreät joukkovelkakirjat ovat nyt kovassa nosteessa, 
aina ei ole ollut selvää, että ne saisivat tuulta siipiensä alle. 
Romani muistaa vuosikymmenen takaiset vaikeat ajat toimis-
tossaan. Ilmastonmuutoksen ratkaisemisesta oli tullut kuuma 
puheenaihe Euroopassa, mutta vain harvat ajattelivat, että 
vihreät joukkovelkakirjat olisivat yksi ratkaisu. Monet asian-
tuntijat arvelivat, että olisi liian vaikeaa tai kiistanalaista valvoa 
ja vahvistaa, että näiden velkakirjojen tuotot on todellisuudes-
sa käytetty vihreisiin hankkeisiin ympäristön hyväksi.

”Vuonna 2007 kukaan ei luottanut vihreiden velkakirjojen 
pysyvyyteen ajan saatossa, ja ihmiset ihmettelivät, miksi EIP 
oli ainoa joka puhui siitä”, EIP:n euro-rahoituksesta vastaa-
va johtaja Romani summaa. Nyt kun EIP viettää ensimmäis-
ten vihreiden joukkovelkakirjojen yhdettätoista vuosijuhlaa, 
nämä markkinat ovat yksi ilmastorahoituksen suurimmista 
menestystarinoista.

Kuuntele verkossa
•  Aldo Romani kertoo vihreistä joukkovelkakirjoista. EIP:n pod-

cast ”A Dictionary of Finance”: eib.org/green-bonds-podcast

Hyviä vihreitä 
uutisia Kiinasta

Beijing tekee ison siirron vihreisiin 
joukkovelkakirjoihin
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E
IP koordinoi monenkeskisten kehityspankkien ryh-
mää kehittämään ilmastorahoituksen yhteiset periaat-
teet, Common Principles for Climate Mitigation Finance 
Tracking, joihin sisällytetään Pariisin sopimuksen ta-

voitteet. Pankki otti keskeisen roolin myös vuonna 2017 kes-
tävän rahoituksen korkean tason  asiantuntijaryhmässä, joka 

perustettiin joulukuussa 2016. Ryhmän tehtävänä on antaa 
suosituksia yhteisen kestävän rahoituksen EU-strategian ke-
hittämiseksi. Heinäkuussa 2017 julkaistussa väliraportissaan 
asiantuntijaryhmä esitti, että EIP koordinoisi ilmastorahoituk-
sen luokituksen luomista aloittaen ilmastonmuutoksen hillit-
semisestä. Neuvoteltuaan asiasta keskeisten tahojen kanssa 

Kestävän 
rahoituksen 
luokittelu

Kestävä rahoitus perustuu investointeihin, 
joissa otetaan huomioon ympäristö sekä 
sosiaaliset ja hallinnolliset ulottuvuudet. 
Tämä sisältää rahoituksen, jonka tarkoi-
tuksena on ehkäistä ja vähentää kasvi-
huonekaasupäästöjä ja poistaa ympäris-
tön saastumisesta aiheutuvia haittoja 
sekä vähentää jätteiden määrää ja edistää 
luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Hallinto – kestävää, reaktiivista  
ja valpasta johtamista

EIP:n hallintorakenne
 Osakkaat  EU:n 28 jäsenvaltiota

 Valtuusto  Jäsenvaltioiden ministerit

 Hallintoneuvosto

 Hallitus

 Tarkastuskomitea  
Riippumaton

- Pääjohtaja
- 8 varapääjohtajaa

Jäsenvaltioiden  
nimeämä
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EIP valmisteli luokitusehdotuksen ilmastonmuutoksen hillitse-
mistä varten osana asiantuntijaryhmän käynnissä olevaa työ-
tä. Asiantuntijaryhmä antoi loppuraportissaan tammikuussa 
2018 suosituksen, jonka mukaan Euroopan komissio hyväksyi-
si tiekartan vuosille 2018–2019 kattavasta luokituksesta kes-
tävän kehityksen rahoitusmalliksi. Tässä  lähtökohtana olisivat 

aluksi EIP:n ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevat toimet, 
ja sen jälkeen ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja muut 
ympäristö- ja sosiaaliset perusteet. Tämä on merkittävä edis-
tysaskel tuomaan selkeyttä, joka voi toimia kannustimena kes-
tävien rahoitustuotteiden markkinoille ja antaa uutta tukea il-
mastopoliittiseen päätöksentekoon.

Hallinto – kestävää, reaktiivista  
ja valpasta johtamista
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Trans Adriatic Pipeline eli TAP-kaasuputki on läntinen osa 
ehdotettua eteläistä kaasulinjaa Turkin ja Kreikan rajal-
ta Albanian kautta Adrianmeren poikki Italiaan. Pankille 
tuli valituksia hankkeen varhaisessa vaiheessa pääasias-
sa pakkolunastusten arvioinnista Kreikassa ja Albaniassa. 
Nämä valitukset kierrätettiin pankissa analysointia varten 
rahoitushankkeen arvioinnin aikana. Valitusjärjestelmä 
kirjasi lukuisia Italiasta tulevia yksityishenkilöiden ja yh-
teisöjen valituksia, joissa ilmaistiin huoli hankkeen ym-
päristö- ja teollisuusriskeistä. Valitusjärjestelmään saapui 
vuoden 2017 aikana 22 uutta valitusta, ja kaikkiaan TAP:s-
ta on tehty valituksia yhteensä 38.

Äänet 
kuuluviin

EIP:n valitusjärjestelmä käsitteli vuonna 2017 
enemmän tapauksia kuin koskaan aiemmin

Valitusjärjestelmä vastaanotti tammikuussa 2017 en-
simmäisen kolmestatoista valituksesta, jotka koskivat 
Kenian Mombasan sataman väylähankkeeseen liitty-
vän korjaussuunnitelman (Corrective Action Plan) toi-
meenpanoa. Suunnitelmasta oli tarkoitus maksaa va-
hingonkorvauksia 120:lle Jomvun alueen rakennuksen 
omistajalle, jotka toukokuussa 2015 oli pakkosiirretty 
pois työmaan tieltä ilman asianmukaista menettelyä. 
Vaikka he olivat saaneet vastineeksi käteiskorvauk-
sen, EIP:n valitusjärjestelmä katsoi, että omaisuuden 
käypiä arvoja ei ollut ilmoitettu läpinäkyvästi. Jotkut 
asianosaiset oli myös saatettu jättää korvauksen ul-
kopuolelle. Valittajat ja hankkeen toteuttajat olivat 
samaa mieltä siitä, että EIP:n valitusjärjestelmä voisi 
helpottaa sovitteluneuvotteluja vuonna 2018 selven-
tämällä lunastuskorvauksen arvostusperiaatteita ja ar-
vioimalla arvostusten lopputuloksia.

Adrianmeren TAP-putki

T
ämä johtuu osittain siitä, että EIP:stä on tullut yhä 
näkyvämpi toimija. Se lisää kansalaisten tietoisuutta 
pankin toiminnan ympäristö- ja yhteiskunnallisesta 
vaikuttavuudesta ja sen riippumattomasta vastuulli-

suusmekanismista. Tapausten kasvu on myös tulosta yhä suu-
remmasta määrästä monimutkaisia sopimuksia, joissa pankki 
on mukana, sekä joistakin varsin näkyvistä hankkeista, jotka 
aiheuttivat monia valituksia.

Mombasan koteja, joiden 
asukkaat saattavat jäädä 

korvaussopimuksen ulkopuolelle
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EIP:n valitusjärjestelmä 
2017
•  114 uutta valitusta, lisäys 25 vuodesta 2016

•  103 voitiin ottaa tutkittavaksi, lisäys 19

•  173 tapausta käsiteltiin, lisäys 51

•  101 valitusta vireillä vuoden lopussa, vuot-
ta aiemmin 59

Valitusjärjestelmä aloitti vuoden 2017 joulukuussa toisenkin sovit-
telumenettelyn, joka koski Kairon metrohanketta. Hanke sisälsi 
useiden yhteisöjen, liikeyritysten ja asukkaiden vastentahtoisen uu-
delleen asuttamisen, joiden joukossa Imbabalan alueella yli 100 El 
Bohyn markkinakauppiasta. Valitusjärjestelmä oli vastaanottanut jo 
2016 valituksen näiden ryhmien edustajalta. Tilanne kuitenkin kärjis-
tyi, kun kauppapaikka purettiin vuoden 2017 elokuussa ilman, että 
yhteisö oli hyväksynyt kompensaatiopakettia. Valitusjärjestelmä oli 
jo purkutöiden aikoihin ehdottanut sovittelua, johon hankkeen to-
teuttaja ja vaikutuksen alla olevat asianosaiset olivat halukkaita osal-
listumaan. Sovittelun epäonnistuminen johtaisi tehtyjen valitusten 
täydelliseen uudelleentutkintaan.

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies informoi vuonna 2017 
EIP:tä 11 uudesta pankin toimintaan kohdistu-
vasta kantelusta. Kanteluista kolme koski pan-
kin viivyttelyä vastauksen antamisessa aiemmin 
esitettyyn valitukseen: Ambatovy Nickel Mining, 
Madagascar; Castor Underground Storage, Es-
panja; sekä väitetty laiminlyönti päätöksen an-
tamisessa eturistiriidan tutkintaa koskevassa 
asiassa. Oikeusasiamies lopetti viimeksi maini-
tun asian käsittelyn ratkaistuna kantelijan saa-
tua vastauksen EIP:ltä. Oikeusasiamies toteut-
ti kuitenkin Ambatovyn ja Castorin tapauksissa 
asiakirjatarkastuksia paikan päällä. Oikeusasia-
miehen ratkaisut julkaistaneen vuonna 2018. 
Vuoden lopussa ratkaisua vailla olevien kantelu-
jen määrä kaksinkertaistui kymmeneen.

Toimintaperiaatteiden uudistaminen

Neuvoteltuaan Euroopan oikeusasiamiehen kanssa EIP käynnisti touko-
kuussa 2017 julkisen kuulemisen valitusjärjestelmänsä uudistamisesta. 
Ehdotetut muutokset esiteltiin yleisölle kesäkuussa, ja lisäksi toteutet-
tiin kirjallinen palautekysely syyskuun lopussa. Tämä säännöllisin vä-
liajoin tehtävä tarkistus herätti laajaa kiinnostusta kansalaisissa ja eri-
tyisesti kansalaisjärjestöissä, jotka jättivät yhteisen kirjelmän kattavine 
lausuntoineen ja ehdotuksineen. Pankki arvioi nämä lausunnot huolel-
lisesti, jotta muutokset toimintapolitiikkaan voidaan toteuttaa vuoden 
2018 ensimmäisellä puoliskolla.

Kairon metro
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Varotoimia
EIP:n väärinkäytöstutkinnoissa nousi 
esiin useita epäselvyyksiä 2017   

Latvian korruption vastainen virasto pidätti kesäkuussa 2010 useita Latvenergo-yhtiön virkamie-
hiä. Toimielimen väitteet koskivat virka-aseman käyttämistä vilpillisessä mielessä lahjontaan sekä 
rikollista alkuperää olevien varojen rahanpesua. Latvenergo oli myöntänyt espanjalaiselle Iberdro-
la Ingeniería y Construcciónille eli Iberinco-yhtiölle sopimuksen lämpövoimalan rakentamisesta 
Riikaan, jossa EIP oli rahoittajana. EIP solmi joulukuussa 2017 sovintosopimuksen Iberincon kanssa 
alkuperäisiä pidätyksiä seuranneiden, korruptiota ja vaikutusvallan väärinkäyttöä koskeneiden ri-
kostutkinnan ja oikeudenkäyntien johdosta.

Sovintoratkaisun mukaan Iberinco ei voi osallistua EIP-rahoitteisiin hankkeisiin vuoteen. Iberinco ja 
Iberdrola-konserni myös laativat ja panevat täytäntöön yhtiökohtaisen kummiohjelman, jonka ta-
voitteena on ennaltaehkäistä korruptiota ja rikollista toimintaa. Iberinco teki yhteistyötä EIP:n kans-
sa väärinkäytöksiin liittyvien asioiden selvittelyssä koko tutkinnan ajan. Yhtiö toteutti myös toimia, 
joilla pyrittiin lisäämään työntekijöiden vastuullisuutta sekä tarkistamaan yhtiön sääntöjen noudat-
tamista varmistavaa compliance-järjestelmää niin, että tällaisia väärinkäytöksiä ei enää tule.

Tapaus 
Iberinco

E
IP:n riippumaton väärinkäytösten tutkintajaosto tutkii 
petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa tai 
laiminlyöntejä pankin rahoittamissa hankkeissa. Se to-
teuttaa ennakoivia luotettavuustarkastuksia  (Proactive 

Integrity Reviews), jotta aiemmin ilmoittamatta jätetyt tapauk-
set voitaisiin tunnistaa. Se myös kouluttaa pankin henkilöstöä, 
pyrkii lisäämään tietoisuutta ja neuvoo kollegoita petosten tor-
juntaan ja ennaltaehkäisyyn liittyvissä asioissa.
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Ennakoivat luotettavuustarkastukset 
pk-yritysten rahoituksesta

EIP:n väärinkäytösten tutkintajaosto teki useita kattavia luo-
tettavuusarviointeja pankeille myönnetystä rahoituksesta, 
joka välitetään edelleen lainoina EU:ssa ja muualla toimiville 
pk-yrityksille. Selvityksessä todettiin:

• viitteitä väärinkäytöksistä ja rikollisesta toiminnasta, esi-
merkiksi rahanpesusta

• suuria lainoja lainan saajille, joilla epäillään olevan kyt-
köksiä aseiden salakuljetukseen ja järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen 

• varjoyrityksiä ja lainoja, joilla on kytköksiä poliittisesti 
vaikutusvaltaisiin henkilöihin

• lainoja edunsaajille, jotka eivät täytä rahoituskriteereitä
• epäsopivaa puuttumista, jolla kierretään luottopäätök-

siä ilman liiketaloudellista syytä
• pankit toimittivat EIP:lle harhaanjohtavia ja vää-

riä tietoja, kun EIP oli hyväksymässä kohdennettavia 
rahoitusvaroja.

Phishing-huijaukset
Vuonna 2017 useissa phishing-tapauksissa eli tietojen kalas-
telussa ja verkkohuijauksissa käytettiin EIP:n tai sen henki-
löstöön ja johtoon kuuluvan nimeä vilpillisesti. Tavoitteena 
oli huijata yleisöä maksamaan hallinto- tai hakemusmak-
suja. EIP on julkisomisteinen monikansallinen laitos, joka 
ei tietenkään peri maksua tällaisista palveluista. Näissä hui-
jausyrityksissä on ylipäätään tärkeää muistaa, että pankki 
ei myönnä rahoitusta yksityishenkilöille. Verkkopetoksessa 
käytettiin vilpillisesti EIP:n logoa, laitoksen nimeä ja mainet-
ta sekä väärennettyjä sähköposteja ja verkkosivuja, jotka 
oli suunniteltu näyttämään aidoilta. Saatuaan asiasta ilmoi-
tuksen EIP:n väärinkäytösten tutkintajaosto vaati nopeasti 
poistamaan kyseiset sivustot domain-palvelimelta ja sulke-
maan valheelliset sähköpostitilit. EIP kehotti myös huijaus-
ten uhreja ottamaan yhteyttä kansallisen lainkäytön tunte-
viin kyberrikollisuuden tutkijoihin.

Väitteiden alkuperä  2017  
(koskee vain v. 2017 avoinna olleita tapauksia)

• Tutkittavaksi otetut tapaukset 149

• Päätökseen saadut tapaukset 126

• Käsittelyssä olleet tapaukset yhteensä 302

•  Aktiivisessa tutkinnassa olevat  
tapaukset vuoden lopussa  

Tapausten määrä 2017 (EIP-ryhmä)Väitetyypit 
(tutkittavaksi otetut 
tapaukset 2017)

53,7%

25,5%

10,7%
6%

0,7% 3,4%

Petos Korruptio Salaiset  
sopimukset 

EIP:n nimen 
väärinkäyttö

Estäminen Tutkinta-apu 
muille osastoille

Sisäinen 61% Ulkopuolinen  39%

136
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• Uuden luotonannon tavoite: 67 mrd. euroa. 
Rahoitustoimien lukumäärä pidetään entisellä tasolla, 
mutta operaatioiden koko pienenee, kun korkeampiriskisen 
erityistoiminnan osuus luotonannosta kasvaa.

• Erityistoiminta: noin 25 % luotonannon kokonaismäärästä, 
17,3 mrd. euroa

• Euroopan unionin sisällä EIP tukee edelleen EU:n 
poliittisia päämääriä, joiden tavoitteena on elvyttää EU:n 
kilpailukykyä, vahvistaa talouskasvun edellytyksiä ja luoda 
työpaikkoja, hyödyntäen toiminnassaan taloudellista ja 
teknistä kokemustaan

• Euroopan unionin ulkopuolella luotonanto kohdistetaan 
perusinfrastruktuurin jatkorakentamiseen, johon kuu-
luvat mm. tiet, sähköverkot ja vesihuolto

• Neuvonta kasvaa edelleen, ja toimeksiantojen ennus-
tetaan nousevan 530:een. Arvioiden mukaan näillä 
hankkeilla voidaan tukea lopulta 28 miljardin euron 
kokonaisinvestointeja.

Mitä seuraavaksi?
EIP:n toimintasuunnitelman tärkeimpiä  
tapahtumia vuodelle 2018

Lisää tietoa verkosta
•  Tarkemmat tiedot pankin toimintakehyksestä ja toiminta-

suunnitelmasta vuodelle 2018: www.eib.org/infocentre/pub-
lications/all/operational-plan-2018.htm

Nyt on myös aika pureutua rakenteellisiin muutoksiin, joil-
la Eurooppa voidaan muuttaa taloudellisesti kestäväm-
mäksi ja Euroopan talous saattaa vakaan kestävän kasvun 
uralle. EIP-ryhmä EU:n investointivälineenä voi osoittaa 
vaikuttavuutensa myös jatkossa niin EU:n sisällä kuin sen 
ulkopuolella.
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EIP-ryhmän muodostavat Euroopan 

investointipankki ja  

Euroopan investointirahasto.
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