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• EIP-pankkiryhmän rahoitus Suomessa vuonna 2021 
ennätykselliset yli 3 miljardia euroa. 

• Valtaosa tuesta kanavoitiin pienille ja keskisuurille yrityksille 
koronaviruspandemiasta elpymiseen.

• Keskeisen julkisen infrastruktuurin, mm. sairaaloiden  
ja koulujen, tukeminen jatkui.

Yhdessä EIP-pankkiryhmän muodostavat Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan investointirahasto (EIR) 
myönsivät vuonna 2021 ennätykselliset lähes 95 miljardia euroa rahoitusta koko maailmassa. Myös Suomelle vuosi 

oli ennätyksellinen, sillä maa sai rahoitusta yli 3 miljardia euroa. Summaan sisältyivät EIP:n 1,7 miljardin euron rahoitus 
sekä EIR:n 1,3 miljardin rahoitus. EIR on pk-yritysten riskirahoitukseen erikoistunut EIP:n tytärpankki. Pankkiryhmän 
kokonaisinvestoinnit Suomeen vastasivat 1,21 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. 

Valtaosa tuesta kohdistettiin pk-yrityksille koronapandemiasta toipumiseen sekä kasvustrategioiden jatkorahoitukseen. 
Yhteensä 3 489 suomalaista pk-yritystä (10–249 työntekijän yritykset) ja midcap-yritystä (250–3 000 työntekijän yritykset) 
sai EIP-pankkiryhmän tukea vuonna 2021, mikä auttoi säilyttämään 33 342 työpaikkaa. Tämä rahoitus tuli pitkälti 
uudesta Euroopan takuurahastosta (EGF), joka on osa kesällä 2020 sovittua Euroopan unionin koronakriisipakettia. 
Euroopan takuurahasto auttoi tuomaan suomalaisyrityksille yli 2 miljardia euroa rahoitusta, jotta yritykset selviäisivät 
koronaviruspandemiaan liittyvien sulkutoimien ja muiden koronarajoitusten talousvaikutuksista. 

EIP jatkoi keskeisen julkisen infrastruktuurin tukemista rahoittamalla kahden sairaalan ja uusien koulujen rakentamista. 
Lisäksi pankki myönsi Venture Debt -rahoitusta useille nopeasti kasvaville innovatiivisille yrityksille.

639 milj. €
Innovaatiot

357 milj. €
Ympäristö

77 milj. €
Infrastruktuuri

1,941 mrd. €
Pk-yritykset
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Tuotannon viherryttämistä
EIP:ltä rahoitusta Kemin uudelle fossiilittomalle biotuotetehtaalle

Ylijäävä uusiutuva sähkö myydään kansalliseen verkkoon ja paikallisille sähköverkoille.

Helmikuussa 2021 Euroopan investointipankki allekirjoitti 200 miljoonan euron rahoitussopimuksen Metsä Groupiin 
kuuluvan Metsä Fibre Oy:n kanssa. Laina osoitettiin Pohjois-Suomeen Kemiin tulevaan biotuotetehdasinvestointiin. 
Rahoitus vauhdittaa 1,6 miljardin euron investointia. Uusi tehdas kasvattaa Kemin tuotantolaitoksen sellun ja muiden 
biotuotteiden tuotantoa huippumodernilla teknologialla. Metsä Fibre on aikaisemmin investoinut samantyyppiseen 
biotuotetehtaaseen Äänekoskella. Myös tuo hanke sai tukea Euroopan investointiohjelmasta.

EIP-rahoitteiset osuudet tästä laajemmasta hankkeesta liittyvät uusiutuvan energian tuotantoon tuotantoprosessin 
aikana sekä ympäristönsuojelua koskeviin toimiin. Tehdas tuottaa uusiutuvaa sähköä 2,0 terawattituntia vuodessa, mikä 
vastaan karkeasti ottaen 2,5 prosenttia Suomen koko sähköntuotannosta. Tehtaan sähköomavaraisuus on korkea, ja 
ylimääräinen sähkö myydään kansalliseen verkkoon ja paikallisille sähköverkoille. Näin ollen hanke on täysin linjassa 
sekä Metsä Groupin että EIP-ryhmän ympäristötavoitteiden kanssa.

Euroopan investointipankki
Suomalaisille hankkeille myönnetty rahoitus

1,7 mrd. €



Yhteystiedot: Press@eib.org | 3

SUOMI

Euroopan investointirahasto 
Suomalaisille hankkeille myönnetty rahoitus 

1,3 mrd. € 

Rahoitusta kasvulle
Suomalaiselle Gigglebugille EIR:n takaama laina Nordeasta

EIR auttaa pk-yrityksiä selviämään koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista.

”Heti alusta alkaen ajatuksenamme oli toimia riemun lähettiläinä”, Gigglebug Entertainmentin toinen perustajajäsen 
ja toimitusjohtaja Anttu Harlin kertoo. ”Ensimmäisessä animaatiosarjassamme seikkaili pieni hahmo nimeltä Kikattava 
Kakkiainen. Hänellä on aivan verraton lahja: valloittava nauru, joka saa selviämään tilanteesta kuin tilanteesta. Tämä hahmo 
valoi meihin uskoa, ja rohkenimme perustaa yrityksen.” 

Gigglebug on helsinkiläinen animaatiostudio, joka luo lapsille ja koko perheelle monenlaisia viihdesisältöjä. Yritys tuottaa 
tv-animaatiosarjoja, elokuvia, pelejä ja gif-kuvia. Monien muiden markkinoiden tavoin myös animaatiomaailma on 
muutoksessa. Se keskittyy entistä enemmän kunkin ikäryhmän ja yleisösegmentin yksilöllisiin kehittymistarpeisiin 
ja mieltymyksiin. Samaan aikaan sisällön kuluttamiseen on olemassa yhä enemmän laitteita ja kattavampia internet-
yhteyksiä. Digitalisaation myötä viihde on jokaisen ulottuvilla paljon aiempaa helpommin. Kun yrityksellä oli sovittuja 
tuotantoja tekeillä ja vahvat kasvuodotukset, Harlin ei halunnut talouden hidastumisen sotkevan yrityksen kunnianhimoisia 
suunnitelmia. Yritys sai Nordeasta lainan EIR-takauksella Euroopan takuurahaston EGF-lainatakausohjelman avulla. 

Euroopan takuurahasto EGF perustettiin turvaamaan likviditeettiä pidemmän aikavälin kannattavan liiketoiminnan 
edellytykset täyttäville pk-yrityksille  koronapandemian aiheuttamista häiriötilanteista selviytymiseksi ja parantamaan 
terveiden yritysten edellytyksiä kasvaa ja menestyä. Vuonna 2021 Euroopan takuurahasto auttoi tuomaan yli 
2 miljardia euroa rahoitusta EIP:n ja EIR:n kautta koronaviruspandemiaan liittyvien sulkutoimien ja muiden koronarajoitusten 
talousvaikutusten kanssa kamppaileville pienille suomalaisyrityksille. EIR:n takuuohjelman avulla Nordea pystyi antamaan 
miljardi euroa uutta rahoitusta asiakkailleen myös normaalia edullisemmin. 

Gigglebug käytti saamansa lainan kehitystyöhön ja myyntiin. Näin yritys pystyi hyödyntämään edellisvuonna alkaneen 
hyvän vireen ja välttämään kasvun hidastumisen. ”Etenemme askel kerrallaan, mutta tavoitteena on nousta Pohjois-
Euroopan vahvimmaksi animaatiostudioksi”, Harlin toteaa.
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EIP-ryhmän saavutuksia vuonna 2021

Rahoituksessa ennätysvuosi
EIP-ryhmän hyväksymille hankkeille  

myönnettiin yhteensä

95 mrd. €
Euroopan unionissa ja muualla maailmassa

Suomalaiset aloitteet ja hankkeet
saivat EIP-ryhmältä tukea yhteensä

3 mrd. €

45 mrd. €
EIP-ryhmän rahoitusta

pienille ja keskisuurille yrityksille

2 mrd. € 
käytettäväksi

Euroopan takuurahaston
hankkeisiin Suomessa

Ilmastotekoja 2021

51 % 
kaikista EIP:n hankkeista oli vihreitä

Merkittävä rahoituslähde
Suomen EIP-ryhmän rahoitus vastasi

1,21 % 
maan BKT:stä
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