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1. Selvityksen tausta, tavoite ja rakenne 
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Taustaa 
 Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt GreenStreamilla toimeksiannon suomalaisten Cleantech-

yritysten viennin rahoituksen ja  asiakasrahoituksen selvittämisestä 
 Selvityksen keskeiset tavoitteet 

 Millaisia täysin tai osittain julkisia rahoituskanavia suomalaisilla cleantech-yrityksillä tai näiden 
asiakkailla on hyödynnettävinään erityisesti kansainvälisillä markkinoilla 

 Koostaa keskeisimmistä rahoitusinstrumenteista Excel-muotoinen materiaali, jonka pohjalta on 
koostettavissa hakutietokanta. 

 Selvityksessä keskityttiin rahoitusmuotoihin ja -välineisiin, joilla on selkeä linkki cleantech-
liiketoimintaan. 

 Selvittää keskeisten suomalaisten ja pohjoismaisten rahoittajien näkemyksiä aiheesta 
 Jakaa selvityksen tuloksia cleantech-yritysten, keskeisten rahoittajien sekä relevanttien 

hallinnon edustajien tahoilla 
 Rahoitusinstrumenteilla tarkoitetaan kaikkia rahoitusmuotoja, joita voidaan hyödyntää joko 

projektikehitysvaiheessa tai investoinnin rahoituksessa: 
 Oma ja vieras pääoma, välirahoitus, takaus ja tuki 

 Cleantech-yritysten näkökulma liittyy toimeksiannossa erityisesti pk-yrityksiin ja näiden 
mahdollisuuksiin hyödyntää julkista rahoitusta vientihankkeissaan 
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Tavoitteena mahdollistaa helppo käyttäminen, päivittäminen ja jatkotyöstäminen 

 Keskeisin tuotos on Excel-muotoinen tiedosto, johon on koottu relevanteimmiksi katsotut instrumentit 

 Instrumenteista on kuvattu keskeisimmät parametrit sen mukaan, miten informaatiota on saatavilla 
 Mitä instrumentti rahoittaa: sektorit, maantieteellinen alue, hakijan kelpoisuus jne. 
 Minkä muotoista rahoitusta instrumentti tarjoaa ja missä kokoluokassa 
 Hallinnoiva taho: mistä rahoitusta haetaan 

 Lisäksi tiedosto sisältää yleisempää kuvausta sekä internet-linkin tarkempaan informaatioon 

 Excel mahdollistaa instrumenttien haun esimerkiksi sektorin, maantieteellisen rajauksen yms. mukaan 
 Excel-tiedostoa tukemaan on laadittu tämä Power Point –esitys, jossa kuvataan 

 Rahoitusinstituutiot yleisemmällä tasolla 
 Kyseisen instituution osalta sisällytetyt ja poisjätetyt instrumentit 
 Muita relevantteja näkökohtia 

 Esityksessä koostetaan myös kotimaisten ja pohjoismaisten rahoittajien haastatteluissa esille nousseita yleisempiä 
näkemyksiä cleantech-sektorin rahoittamisesta ja julkisen sektorin roolista 

 Tavoitteena on ollut tehdä ja raportoida Excel- ja Power Point –tiedostot siten, että mahdollisen tietokannan 
laajentaminen ja ylläpito olisi mahdollisimman suoraviivaista 

 Selvitys on luonteeltaan kuvaileva, ei normatiivinen, eikä tavoitteena ole esittää toimenpide-ehdotuksia 

Selvityksen ja esityksen rakenne 
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2. Rahoitusinstrumenttien rakenteet 
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Kommentit 

Kehitysrahoitus 

Ilmastorahoitus Viennin 
rahoitus 

Rahoitusinstrumenttien konteksti 
Keskeiset näkökulmat 

 Aihe liittyy sekä viennin rahoitukseen, 
kehitysrahoitukseen että ns. 
Ilmastorahoitukseen 

 Viennin rahoituksen tavoitteena on 
rahoittaa joko viejää tai tämän asiakasta (tai 
jomman kumman pankkia) viennin 
edistämiseksi 

 Kehitysrahoituksen tavoitteena on mm. 
tukea kehitysmaissa toteuttavia 
investointeja kehitysvaikutusten ja kestävän 
kehityksen edistämiseksi 

 Ilmastorahoitus on kehitysrahoituksesta 
erillistä rahoitusta, jonka tavoitteena on 
tukea ilmastonmuutoksen hillintään tai 
siihen sopeutumiseen tähtääviä toimia 

 Kaikkiin näkökulmiin liittyy osittaista 
päällekkäisyyttä 

 Samalla kaikki ovat kuitenkin vain osin 
relevantteja suomalaisen cleantech-sektorin 
pk-yrityksen kannalta 
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Viisi tyypillistä rakennetta 
1. Rahoitusinstituutioiden suora rahoitus 

 Suuret hankkeet, rahoituksen vastaanottajana erityisesti valtiot, suuret yritykset ja suuret kaupungit 

2. Rahoituksen kanavointi välittäjäpankkien kautta (onlending) 
 Pienemmät hankkeet/yritykset 
 Kehityspankki lainaa liikepankeille, jotka lainaavat edelleen kohdeyrityksille 

3. Ohjelmarahoitus 
 Kehityspankin laaja ohjelma, joka rahoittaa tietyissä maissa tietynlaista taloudellista aktiviteettia 
 Kohdemaa (tai kunta) määrittelee itse tarkemman tarpeen ja instrumentin, ja hakee rahoitusta kehityspankista 
 Usein kohdemaalähtöistä: kohdemaa hallinnoi itse tai ulkoistaa yksityiselle taholle, hankkeet hakevat rahoitusta 

maiden omista rahastoista tai ohjelmista, eivät rahoitusinstituutiolta suoraan 

4. Rahastojen rahastot 
 Väliporras, johon kehitysrahoittaja sijoittaa, ja joka sijoittaa mandaattnsa perusteella edelleen erityisrahastoihin, 

esim. uusiutuvan energian hankkeisiin sijoittavaan private equity –rahastoon 

5. Rahastot 
 Kehitysrahoittaja perustaa itse erityisrahaston, joka myöntää rahoitusta suoraan hankkeille 
 Rahasto voi olla kehityspankin puitteissa hallinnoitava, tai se voidaan ulkoistaa yksityiselle taholle 

Rahoitusinstrumenttien hallinnolliset rakenteet 
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Hallinnolliset rakenteet: esimerkkeinä NIB ja EIB 
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Rahoitusinstituutiot 

Rahoitusohjelmat 

Rahastojen rahastot 

Välittäjäpankkirahoitus 

Rahastot 

Lopullinen 
rahoituskohde 

Suuret 
hankkeet ja 
yritykset, 

valtiot, kunnat 

Erityisten 
sektoreiden ja 
hanketyyppien 

rahoitus 

Välilliset 
sijoitukset 

erityisrahastoi-
hin ja alueille 

Pienemmät 
hankkeet ja 

yritykset 

Erityisrahastot 
ja maantieteel-

liset alueet 

Yksittäiset investointihankkeet, 
pienempien hankkeiden 

erityisrahoitus 

Pk-yritykset Yksittäiset 
investointihankkeet 



3. Työn fokus ja keskeiset rajaukset 
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Sisällytettävien instrumenttien valinta on tapauskohtaista harkintaa 

 Täysin kattavaa kartoitusta rahoitusinstrumenteista ei voi tehdä instrumenttien suuren määrän vuoksi, ja siksi on 
käytetty subjektiivista harkintaa sisällytettävien instrumenttien suhteen 

 Työssä valintaa ohjaavina kriteereinä on käytetty erityisesti seuraavia: 
 Cleantech-aspekti: instrumentti rahoittaa erityisesti cleantech-ratkaisuja, ei esim. yleinen pk-sektorin rahoitus 

tai kasvurahoitus 
 Julkisen rahoituksen aspekti: instrumentin käynnistämisessä tai toiminnassa julkisella rahoituksella on suuri 

merkitys; esim yksityinen rahasto, joka ei olisi todennäköisesti syntynyt ilman julkista rahoittajaa tai jolla on 
muitakin kuin taloudellisia tavoitteita 

 Suomalaisuus/pohjoismaisuus: rahoitusinstrumentit, joissa on suomalaista tai pohjoismaista rahaa, vaikka 
raha ei olisikaan ns. sidottua; ”lähempää tuleva raha on relevantimpaa kuin kauempaa tuleva raha” 

 Pk-sektorin näkökulma: erityisesti pienempiin ja keskikokoisiin hankkeisiin tai pk-yrityksille suunnattu rahoitus 
 Fokuksessa ovat instrumentit, joista cleantech-viejä tai tämän asiakas varsinaisesti hakee rahoitusta 

 Esimerkiksi rahastojen rahastoja sekä valtioiden politiikkaohjelmien rahoitusta ei ole listattu 
 Kuitenkin esimerkiksi instrumentit, joissa valtio voi olla cleantech-yrityksen asiakkaana ja siten rahoituken 

hakijana hankkeelle, on huomioitu 
 Esimerkiksi yksittäisen kehityspankin puitteissa löytyy lukuisia ohjelmia ja rahastosijoituksia, jotka ovat työn 

kannalta relevantteja; näiden identifiointi on ollut työn yksi keskeinen tavoite ja lisäarvo 

Työn fokus ja keskeiset rajaukset (1/2) 
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Cleantech-sektorin kannalta relevantti hallinto keskeisenä kohderyhmänä 

 Keskeinen tavoite on informaation koostaminen hallinnon ja cleantech-sektorin yritysten tarpeista lähtien 

 Työn toteutuksen aikana vahvistui käsitys siitä, että jo relevanttien hallinnollisten tahojen ja rahoittajatahojen 
parempi informointi saattaisi tuoda tilanteeseen merkittävää parannusta 

 Esimerkiksi TEM:n, muiden ministeriöiden, Tekesin sekä ELY-keskusten tahoilla on hyödyllistä tuntea 
rahoituslähteitä ja pystyä helpommin kartoittamaan niitä ad hoc –tarpeisiin 
 Vuorovaikutus cleantech-yritysten kanssa; näiden neuvominen ja eteenpäin ohjaaminen 
 Vienninedistämismatkat ja ulkomaisten delegaatioiden vierailut Suomeen; kohdemaiden kannalta relevanttien 

instrumenttien parempi tunteminen 

 Prosessin aikana on käynyt ilmi, että tästä näkökulmasta on hyödyllistä kartoittaa enemmän ja täsmällisemmin 
”lähellä” olevia rahoitusinstrumentteja: 
 suomalaiset 
 pohjoismaalaiset 
 eurooppalaiset 

Työn fokus ja keskeiset rajaukset (2/2) 
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Rahastojen rahastot 
 Finnfund sijoittaa kaupallisiin 

rahastoihin, joilla sama 
maantieteellinen alue kuin Finnfundilla. 
Sijoittaa myös suoraan hankkeisiin 

 Finnfundin rahastosijoituksia ei listata 
erikseen, koska sijoitusparametrit 
yhtenevät FF:n kanssa, ja tieto 
rahastoista tulee Finnfundin kautta 

 NDF rahoittaa instrumentteja, joilla 
osin eri kohdealue kuin NDF:llä. 
Rahoittaa myös suoraan hankkeita 

 NDF:n eräät rahastosijoitukset ovat 
maantieteelliseltä alueeltaan ja 
rahoituskohteiltaan NDF:n kriteereistä 
poikkeavia, joten niiden sisällyttäminen 
erikseen on relevanttia 

 EIB:n GEEREF sijoittaa kaupallisiin 
rahastoihin, joilla eri kohdealue kuin 
EIB:llä. Ei rahoita suoraan hankkeita 

 GEEREF:n rahoittamien rahastojen 
kohdealueet ja sijoituskriteerit 
poikkeavat EIB:n kohdemaista,  joten 
nämä on relevanttia listata 

Työn rajausten täsmentämisestä 
Multidonor-rakenteet 

 Esimerkiksi Climate Investment 
Fundit (CIF) kanavoidaan 
kehityspankeille, jotka kanavoivat sen 
osana muuta rahoitusta hankkeille, 
rahastoille, ohjelmiin jne. Näiden 
laskeminen olisi siis kaksoislaskentaa 

 Jos näillä ei ole rahoituksen hakijoiden 
suunnasta suoraa ”rahoitusikkunaa”, 
niitä ei siten ole sisällytetty 

Kaupalliset rahastot 
 Näiden kategorinen sisällyttäminen 

laajentaisi scopen kattamaan suuren 
osan yksityisista rahastoista 

 Päivittämisen haaste: rahastoilla 
rajallinen elinikä 

 Relevanttia sisällyttää, mikäli (1) 
julkinen rahoitus on ollut merkittävässä 
asemassa rahaston syntymisessä, tai 
(2) sen sijoituskriteereissä on piirteitä 
julkisesta rahoituksesta 

Kansalliset kehitysrahoittajat 
 Lähes kaikilla mailla on omat 

kehitysrahoitusinstituutionsa 

 Rajattu ulkopuolelle lukuun ottamatta 
pohjoismaisia, joilla esim. yhteistyötä 
Finnfundin kanssa 

 Esim. kWf ja BNDES on jätetty 
ulkopuolelle, koska välillinen relevanssi 
suomalaisten kannalta, vaikka ovatkin 
globaalisti merkittäviä julkisia 
cleantech-rahoittajia 

Rahoitusohjelmat 

 Osa kehityspankkien 
rahoitusohjelmista vastaavia kuin 
rahastojen rahastot: eivät kanavoi 
varoja suoraan hankkeisiin vaan esim. 
julkiselle sektorille tai pankeille, jotka 
kanavoivat niitä edelleen 

 Sisällyttäminen tapauskohtaista 
perustuen yksittäisten ohjelmien 
toimintamallien tarkempaan 
tarkasteluun 
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4. Yhteenveto tarkastelluista 
rahoitusinstituutioista ja -instrumenteista 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 
 Finnvera on valtion omistama rahoitusyhtiö 
 Toisaalta Finnvera rahoittaa lainoin ja takauksin sekä 

pääomasijoituksin suomalaista yritystoimintaa, toisaalta se on 
viennin rahoittaja tarjoten vientikauppojen rahoittamisessa 
erityisesti erilaisia laina-, takaus- ja vakuutusinstrumentteja.  

 Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos (Export Credit 
Agency, ECA), jonka vientirahoituksen instrumentteja, erityisesti 
niiden valtiontukielementtejä, säännellään EU:n ja OECD:n 
puitteissa 

 Takausinstrumentteja on useita tyyppejä, joilla voidaan taata 
joko viejää, tämän asiakasta tai jomman kumman pankkia 

 Käsillä olevan selvityksen kannalta relevanteiksi on katsottu 
erityisesti vienninrahoituksen instrumentit 

 Vientiluotto 

 Luottoriskitakuu ja vientisaatavatakuu 

 Ostajaluottotakuu ja remburssitakuu 

 Pankkiriskitakuu, rahoitustakuu, vastatakuu 

 Investointitakuu 

Finnvera 

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 Finnveran kotimainen yritysrahoitus on työn kannalta välillisesti 
relevanttia 

 Niillä ei rahoiteta suoraan hankkeita, vaikka teknologiayrityksen 
rahoitusjärjestelyillä voikin olla merkitystä hankkeiden 
rahoittamisen kannalta 

 Työn laajuuden vuoksi näitä instrumentteja ei ole listattu 
laaditussa Excel-tiedostossa 

 Finnvera viennin rahoittajana poikkeaa periaatteellisella tasolla 
merkittävästi lähes kaikista muista tässä selvityksessä 
esitellyistä rahoittajista 

 Finnveran rahoitus liittyy keskeisesti viejäyritykseen (myös siinä 
tapauskessa että se takaa esim. ostajan luottoja) 

 Suurin osa muista rahoittajista rahoittaa hankkeita / asiakasta, 
rahoitus on kehitysrahoitusta tai sen kaltaista, eikä se ole 
läheskään aina sidottu suomalaiseen intressiin (vaikka se silti 
saattaa olla merkittävässä roolissa) 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 
 Suomen valtion omistama kehitysrahoitusyhtiö, joka sijoittaa 

kehitysmaissa tai Venäjällä olevien yritysten liiketoimintoihin ja 
investointihankkeisiin, joilla on positiivisia kehitysvaikutuksia 

 Cleantech ja energia ovat Finnfundin keskeisimpiä 
painopistealueita.  

 Suomalainen intressi sekä investoinnin kohdentuminen 
köyhempiin kehitysmaihin prioriteetteina. Nämä eivät 
kuitenkaan ole edellytyksiä sijoituksille.  

 Finnfund hallinnoi Finnpartnership-ohjelmaa, joka rahoittaa 
liiketoiminnan kehittämistä ja etabloitumista kehitysmaissa 

 Finnfund pystyy sijoittamaan sekä oman että vieraan pääoman 
ehtoisesti. 

 Myös erilaiset välirahoitusinstrumentit ovat mahdollisia, usein 
oman tai vieraan pääoman ehtoisen sijoituksen tukena 

 Tyypillinen rahoituksen suuruus on EUR 1-10m 

 Finnpartnership rahoitus on lahjarahamuotoista de minimis –
tukea 

Finnfund 

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 
 Finnfund sijoittaa myös rahastoihin, jotka edelleen sijoittavat 

kehitysmaissa hankkeisiin 

 Näiden maantieteellinen rajaus ja sijoitusstrategia on kuitenkin 
yhtenäinen Finnfundin oman sijoitustoiminnan kanssa 

 Usein Finnfund pyrkii myös tekemään yhteissijoituksia näiden 
rahastojen kanssa 

 Siksi nämä rahastot on jätetty pois tästä tarkastelusta, ja näiden 
osalta kiinnostuneiden tahojen kannattaa olla yhteydessä 
Finnfundiin 

 Finnfund tekee sijoituksia kaupallisin ehdoin mutta hyvin 
joustavasti 

 Se pystyy tekemään hankkeesta ja tarpeesta riippuen sijoituksia 
hyvin monilla erilaisilla instrumenteilla ja rakenteilla 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 

 Teollisuussijoitus on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö 

 Se sijoittaa suomalaisiin yrityksiin, tavoitteena luoda Suomeen 
lisää kasvua, työllisyyttä ja vientiä 

 Teollisuussijoituksen hallinoitava varallisuus on tällä hetkellä 
noin EUR 900m 

 Tällä hetkellä Teollisuussijoitus on sijoittanut 510 suomalaiseen 
yritykseen suoraan tai rahastojen kautta, joista 70 on suoraa 
sijoitusta 

 Teollisuussijoituksen suorat sijoitukset tehdään normaalin 
pääomasijotustoiminnan tapaan, eli oman pääoman ehtoisesti 

 Oman pääoman ehtoiseen sijoittamiseen voi kuulua lisäksi 
välirahoitusinstrumentteja 

 Ensisijoituksen tyypillinen koko on EUR 1-10m 

 Teollisuussijoitus sijoittaa aina yhdessä ja samoin ehdoin 
yksityisten sijoittajien kanssa niin, että sen osuus 
kokonaissijoituksesta voi olla enintään 50% 

Teollisuussijoitus 

Ulkopuolelle jätetyt rahoitusinstrumentit Kokoavia näkökohtia 

 Teollisuussijoitus sijoittaa myös suomalaisiin 
pääomasijoitusrahastoihin 

 Nämä ovat normaaleja yksityisiä rahastoja, eikä niitä ole 
katsottu relevantiksi tarkastella tämän selvityksen puitteissa 

 Teollisuussijoitus on tämän kartoituksen näkökulmasta 
poikkeava rahoittaja, koska se ei sijoita suoraan yritysten vientiä 
tai näiden asiakkaita kohdemaissa 

 Pääomasijoitukset kasvaviin vientiyrityksiin ovat kuitenkin 
tärkeitä myös cleantech-vientihankkeiden ja asiakasrahoituksen 
kannalta, sillä ne parantavat viejien kykyä osallistua hankkeiden 
rahoittamiseen ja niihin liittyvien vastuiden kantamiseen  
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 

 NIB on Pohjoismaiden ja Baltian maiden  omistama 
kansainvälinen rahoituslaitos.  

 Pankilla on luotonantoa sekä jäsenmaissa että niiden 
ulkopuolella, sekä yksityiselle että julkiselle sektorille 

 NIB:n kaksi keskeistä tavoitettava on 

1. Omistajamaiden kilpailukyvyn edistäminen 

2. Ympäristön tilan parantaminen 

 Ympäristön tilan parantamista pankki tekee lainoittamalla 
projekteja, jotka. 

 lisäävät energiatehokkuutta, 

 kehittävät kilpailukykyistä vähähiilistä taloutta, 

 suojelevat ympäristöä, 

 edistävät puhdasta teknologiaa. 

 Keskeinen vaatimus myönnettävällä rahoitukselle on, että 
hankkeessa on pohjoismainen intressi. 

 Suora lainarahoitus 

 Lainain vähimmäiskoko on mEUR 10   

 Maksimirahoitusosuus on 50% 

 NIB ei kilpaile liikepankkien kanssa, eikä siten tarjoaa 
alempaa korkoa kuin liikepankit 

 Täydentävät liikepankkien rahoitusta; erityisesti 
projektirahoituksessa ehdot ovat identtiset liikepankkien 
ehtojen kanssa 

 NIB:ltä saatu lainalupaus voi helpottaa lainarahan 
saamista liikepankista 

 Lainoitus välittäjäpankkien kautta 

 Mahdollistaa pienempien yritysten ja hankkeiden 
rahoittamisen 

 Liikepankki kantaa asiakasriskin 

 Liikepankki saa edullista rahaa, jota suunnataan annetun 
mandaatin mukaisesti.  

Pohjoismaiden investointipankki (Nordic Investment Bank, NIB) 
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Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 Takaukset 

 NIB:in internet-sivuilla mainitaan takaukset yhtenä 
instrumenttina, mutta käytännössä niitä ei juurikaan ole 
myönnetty 

 NIB:in hallinnoimat trust fundit 

 NIB hallinnoi useita esim. Suomen ja Ruotsin rahoittamia 
lähialueiden ympäristöhankkeisiin tarkoitettuja trust fundeja 

 NIB:in mukaan näitä ei aktiivisesti markkinoida 
hankekehittäjille tai investoijille, eivätkä hankekehittäjät voi 
niitä proaktiivisesti hakea, vaan NIB koordinoi niitä oman 
harkintansa mukaan oman rahoitustoimintansa osana (tai 
sitä tukemassa) 

 Tämän vuoksi trust fundit on jätetty tarkastelun 
ulkopuolelle 

 Cleantech-hankkeita arvioidaan samoilla kriteereillä kuin muita 
hankkeita. 

 Haaste suomalaisen cleantech-alalla toimivan pk-yrityksen 
näkökulmasta on, että NIB ei rahoita pienyrityksiä. Tällä hetkellä 
NIB:llä on vain 400 asiakasta.  

 Viime vuosina NIB on rajoittanut lainaamista jäsenmaiden 
ulkopuolelle. Tällä hetkellä 80% lainataan jäsenmaihin. 

 Jäsenmaiden ulkopuolella 8 painopistemaata:  
1. Venäjä (lainaohjelman kautta),  
2. Puola (lainaohjelman kautta), 
3. Ukraina, 
4. Valko-venäjä, 
5. Kiina (lainaohjelman kautta) 
6. Vietnam, 
7. Intia (lainaohjelman kautta), 
8. Brasilia (lainaohjelman kautta) 
 Lainaohjelmiin liittyen NIB ei tee muuta hallintoa kuin antaa 

tietoa missä pankissa heidän laina-ohjelmia 
 NIB voi rahoittaa yritysriskillä, pankkitakauksella tai voivat ottaa 

myös projektiriskin, esimerkkinä tuulivoimapuisto Brasiliassa 
projektirahoituksella, joka arvoltaan mUSD 70. Puistossa on 
pohjoismaiset turbiinit. 

Pohjoismaiden investointipankki (Nordic Investment Bank, NIB) 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 
 NEFCO on itsenäinen sijoitusyhtiö, mutta toimii osana NIB-

ryhmää. Kuten NIB:n, myös NEFCO:n omistavat viisi 
pohjoismaata 

 NEFCO rahoittaa laajasti erilaisia ympäristöhankkeita erityisesti 
Itämeren alueella, Venäjällä, Ukrainassa ja Itä-Euroopassa.  

 Hankkeisiin tulee liittyä pitkäaikainen pohjoismainen intressi 

 NEFCO:lla on yleinen investointirahasto NEFCO Investment 
Fund, jonka koko on noin EUR 113m. Lisäksi se hallinnoi useita 
muita erityisiin tarpeisiin kohdistettuja instrumentteja 

 NEFCO Investment Fund sekä sen alainen Export Credit 
Guarantee 

 Nordic Environmental Development Fund sekä sen alaiset 
 Revolving Facility for Cleaner Production 
 Energy Saving Credit Facility 

 Nordic Project Export Fund, Nopef 

 Barents Hot Spor Facility 

 BSAP Fund 

Nordic Environment Finance Company (NEFCO) 

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 Päästökaupparahastot; eivät ole suoranaista hankerahoitusta 
vaan tarjoavat hankkeille potentiaalisen lisätulovirran 

 Agri Environment Facility; toiminta ei ole tällä hetkellä aktiivista 

 

 NEFCO:lla on periaatteellinen mahdollisuus rahoittaa myös 
Itämeren alueen ulkopuolella, esimerkiksi Kiinassa 

 Käytännössä tämä on kuitenkin selvästi haasteellisempaa, ja 
tällaiset rahoitusinstrumentit ovat osin vielä kehitteillä 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 
 NDF on viiden pohjoismaan omistama rahoitusinstituutio, joka 

rahoittaa ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista 
edistäviä hankkeita köyhimmissä kehitysmaissa 

 NDF teki vuoteen 2008 asti pitkiä lainarahoituksia näihin maihin, 
vuodesta 2009 alkaen näiden lainojen takaisinmaksut päätettiin 
kanavoida takaisin lahjarahana ilmastosektorin hankkeisiin 

 NDF:n suora rahoitus tapahtuu kohdemaiden hallituksille 
yhteisrahoituksena multilateraalisten kehityspankkien kanssa 

 NDF rahoittaa myös yrityste ja muiden organisaatioiden 
hankkeita erilaisten ohjelmien ja rahastojen kautta 

 NDF:n suora rahoitus kohdemaiden hallituksille 

 Nordic Climate Facility (rahoittaja NDF, hallinnoija NEFCO) 

 Energy and Environment Partnership with Mekong Region 

 Latin America Energy Efficiency and Loand Guarantee Fund 

Nordic Development Fund (NDF) 

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 NDF rahoittaa lukuisia hankkeita, joista osa on 
ohjelmamuotoisia tai rahastojen kaltaisia 

 Näistä on jätetty tarkastelun ulkopuolelle muut paitsi kolme 
edellä mainittua, jotka ovat selkeimmin erillisiä 
hankerahoitusinstrumentteja 

 NDF:n suora rahoitus on yritysten näkökulmasta epäsuorempaa 
ja siten vähemmän relevanttia kuin mainitut instrumentit, joiden 
kautta NDF rahoittaa suoraan yrityksiä ja näiden hankkeita 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 
 Ruotsin valtion kehitysrahoituslaitos. 

 Swedfund sijoittaa köyhiin kehitysmaissa ja Itä-Eurooppassa 

 Varakkaimpiin maihin liittyy lisävaatimus, että Ruotsilla pitää 
olla kahdenkeskistä yhteistyötä kohdemaan kanssa. 

 Swedfund tavoitteena on rahoitustoiminnalla luoda kannattavaa 
yritystoiminta ja siten luoda kestävän kehityksen mukaista 
talouskasvua köhissä maissa 

 Swedfund pyrki edistämään ruotsalaisten yritysten etua mutta 
ruotsalaisen yrityksen mukanaolo ei ole välttämätön 

 

 Oman pääoman tai lainan muotoista rahoitusta, EUR 2-10m 

 Etablointituki ruotsalaiselle pk-yritykselle lahjarahan muodossa 
(laina, joka voidaan muuttaa tueksi projektin valmistuttua 
suunnitelman mukaisesti) 

Ruotsin valtion kehitysrahoituslaitos Swedfund 

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 Rahastot, joihin Swedfund on sijoittanut ja jotka 
edelleensijoittavat Swefundin pääomaa, on jätetty tarkastelun 
ulkopuolelle 

 Rahoitustoimintaa tehdään sekä pääomasijoitusten että 
lainaustoiminnan muodossa.  

 Swedfund myöntää rahoitusta sekä liiketoiminnan 
kehittämiseen että yksittäisiin hankkeisiin 

 Swedfund tekee pääomasijoituksia myös rahastojen kautta.  
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 

 Vuonna 1997 perustettu Norjan valtion kehitysrahoitusyhtiö 

 Norfundin kohdemaat sijaitsevat Itä-Afrikassa, Eteläisessä 
Afrikassa, Keski-Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa. 

 Kohdemaan bruttokansantuote per henkilö ei saa ylittää  USD 
6925. 

 Kehitysrahoitusyhtiön tavoitteena on vähentää köyhyyttä 
tukemalla talouskasvua, työllisyyttä ja teknologian siirtoa. 

 ,Suora pääomarahoitus: yypillinen osuus on 20%, suurin osuus 
35%, Vähimmäisinvestointi on mEUR 2.5,. 

 Pääomarahoitus välittäjänpankkien  hallinnoimien oman 
pääoman rahastojen kautta 

 Laina; jos yritys, niin Nordfundin pitää olla sijoittanut siihen jo 
oman pääomaehtoisesti. Jos rahoituslaitos, niin tätä vaatimusta 
ei ole. 

 Pienimuotoinen laina norjalaisille pk-yrityksille; hakijan on oltava 
Norjalainen pk-yritys, jonka tavoitteena on etabloitua jossain 
Norfundin kohdemaassa 

Norjan valtion kehitysrahoitusyhtiö Norfund 

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 Rahastot, joihin Norfund on sijoittanut ja jotka edelleensijoittavat 
Norfundin pääomaa, on jätettu tarkastelun ulkopuolelle 

 

 Norfund sijoittaa pääasiassa oman pääoman ehtoisesti 
 Norfund voi investoida myös sellaisiin kohteisiin, joissa ei ole 

norjalaista intressiä 
 Norfundilla on kolme painopistealuetta: 

1. Uusiutuva energiantuotanto 
 Erityisesti hankkeet, joissa hyödynnetään Norjan 

vesivoimaosaamista 
2. Rahoitustoiminta, erityisesti mikrorahoitus 
3. Maatalousyritystoiminta 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 

 Rajattu koskemaan ainoastaan tanskalaisia yrityksiä 

 Tarjoaa oma pääoma tanskalaisille yrityksille, jotka haluavat 
etabloitua kehitysmaissa 

 Kohdemaat ovat DAC:in määritelmän mukaiset ODA-maat. 

 Kohdemaan per capita tulo ei saa ylittää tiettyä rajaa. Sääntöön 
on jotain poikkeuksia, kuten esim. Etelä-Afrikka 

 

 IFU:n myöntämä oma pääoma, välirahoitus, laina 

 EUR 0.1-13m 

 Tyypillisesti 30%, koreintaan 49% osuus projektista 

 IFU:n myöntämä takaus 

 Danish Climate Investment Fund 

 IFU:n myöntämän suoran rahoituksen tavoin rajattu 
koskemaan ainoastaan tanskalaisia yrityksiä 

Tanskan valtion kehitysmaainvestointirahasto (Investment Fund for Developing 
Countries, IFU) ja Climate Investment Fund  

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 Danish Climate Investment Fund lisäksi IFU on sijoittanut 
muihin rahastoihin, jotka edelleensijoittavat IFU:n pääomaa. 

 Nämä on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 

 

 IFU hallinnoi myös Tanskan ilmastoinvestointirahastoa (Danish 
Climate Investment Fund ) 

 Kyseisen rahaston tarkoitus on edistää tanskalaisen 
ilmastoteknologian vientiä ja on siten IFU:n tavoin rajattu 
koskemaan yksinomaan tanskalaisia yrityksiä 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 

 EU:n jäsenvaltioiden omistama kehityspankki 

 Tavoitteena edistää EU:n politiikkaa ja toteuttaa hankkeita, jotka 
eivät toteutuisi pelkällä yksityisellä pääomalla 

 Yli 90% rahoituksessa EU:n alueella 

 Muut alueet: EFTA, Välimeren alue, EU:n Itäiset naapurit, 
Keski-Aasia, Afrikka, Karibian ja Tyynenmeren alueen Aasia 
sekä Latinalainen Amerikka 

 Energia ja ympäristö keskeisimpiä painopisteitä; oletettavasti 
maailman suurin lainanantaja uusiutuvassa energiassa ja 
energiatehokkuudessa 

 Suora lainaus ja takaukset 

 Suuret hankkeet ja yritykset, käytännössä tase / investointi 
suuruusluokkaa EUR 100m tai yli 

 Välittäjäpankkien kautta tapahtuva rahoitus (”onlending”) 

 Pk-sektori ja pienemmät hankkeet, suunnilleen vastaavat 
instrumentit kuin suorassa rahoituksessa 

 Riskinjakoinstrumentit RSFF (suuret hankkeet), RSI (pienet 
hankkeet) 

 Lainaa ja takauksia hankkeisiin, joissa teknologiariskiä ja 
demonstrointitavoitteita (non-proven technologies) 

 Rahastosijoitukset 

 Suorat rahastosijoitukset: infrastruktuuri- ja 
ympärsitörahastot (sekä oma pääoma että vieraspääoma) 

 GEEREF; sijoittaa kehitysmaiden puhtaan energian 
rahastoihin Asiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa 
Amerikassa 

 Relevanteimmat rahoitusohjelmat 

 ELENA: hajautettu energia ja energiatehokkuus kunnissa 

 JESSICA: urbaani infrastruktuuri, cleantech kuntatason 
hankkeissa 

Euroopan investointipankki (European Investment Bank, EIB) 
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Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 Equity-rahastot (pl infrarahastot) 

 yleensä pääomasijoitusrahastoja ja harvoin cleantech-
spesifejä 

 SME- ja mikrorahoitusinstrumentit 

 Yleensä scopeltaan yleisiä ja motiivina pk-sektorin 
rahoitusedellytysten parantaminen yleisesti 

 EU:n ulkopuoliset rahastot (paitsi GEEREF:n sijoitukset) 

 Ovat kaikki generalistirahastoja 

 Liikenne- ja PPP-hankkeiden instrumentit 

 Tyypillisesti suuria, eivätkä useinkaan erityisiä cleantech-
hankkeita 

 Suurten ja korkean profiilin hankkeiden rahoitusinstrumentit 

 Esim. NER300, Project Bond Initiative, Jeremie; ei 
relevantteja suomalaisille pk-yrityksille 

 EIB on yksi maailman keskeisimpiä cleantech-rahoittajia, 
erityisesti energiasektorilla 

 EU:n alueella varsinkin kuntaliitännäisillä sektoreilla paljon 
konkreettisia hankkeita ELENA- ja JESSICA-ohjelmien 
puitteissa, kunta-asiakkaalla mahdollisuus hakea rahoitusta 
(esim. rakennusten energiatehokkuus, kestävät 
liikenneratkaisut, kaukolämpö ja –jäähdytys, jätehuolto, vesi 
ja jätevesi) 

 RSFF & RSI, erityiset rahoitusinstrumentit hankkeille, joissa 
kehitetään tai demonstroidaan uutta teknologiaa; tyypillinen 
rahoitushaaste cleantech-investoinneissa 

 

Euroopan investointipankki (European Investment Bank, EIB) 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 

 Pankin tehtävänä on tukea markkinatalouden ja 
demokratian kehitystä 29 maassa Keski-Euroopasta 
Keski-Aasiaan.  

 EBRD:n omistavat 61 valtiota ja kaksi kansainvälistä 
järjestöä. Euroopan lisäksi jäsenmaita on kaikilta 
muiltakin mantereilta.  Suurin yksitäinen osakas USA. 

 Rahoittaa pankkeja, teollisuutta ja yrityksiä  
n. EUR 9mrd vuosittaisella investointivolyymillä. 

 Investoi erityisesti kunnalliseen 
ympäristöinfrastruktuuriin, energiantuotantoon, 
liikenteeseen ja puhtaaseen tuotantoon. 

 

 Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus -  suorat lainat 

 Pitkää, markkinahintaista lainaa. Lainat EUR 5-250m, keskimäärin EUR 
25m. Pienemmät lainat paikallisten välittäjäpankkien kautta (”onlending”) 

 Takaukset ja kaupan rahoittaminen 

 Takaa paikallisten yhteistyöpankkiensa myöntämiä lainoja.  

 Vienti ja tuontikaupan rahoittamiseen liittyviä takuita 
(Trade-Facilitation Programme) 

 Leasing rahoitusta yhteistyöpankkien kautta (SME leasing finance). 

 Oman pääoman ehtoinen rahoitus – pääomasijotukset 

 Vähemmistöosakkaana exit-strategialla. Kokoluokka EUR 2-100m välillä 
(EBRD Direct Investment Facility)  

 Rahastosijoitukset 

 Historiansa aikana EBRD on sijoittanut 119 rahastoon. 

 Multi-donor funds:  

 Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund 
(E5P) 

 EBRD Water Fund 

 Global Environment Facility (GEF) 

 EBRD-European Local Energy Assistance Facility (ELENA) 

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki 
(European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) 

© GreenStream 26 

  



Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 Equity-rahastot 

 yleensä pääomasijoitusrahastoja, eivät cleantech-spesifejä 

 Pankin normaalien rahoitusinstrumenttien kautta kanavoituvat 
Multi Donor Fundit, joilla ei ole “hallinnollista ikkunaa” 
rahoituksen hakijoille. 

 Climate Investment Funds (CIF) 

 Northern Dimension Environmental Partnership Support 
Fund  (NDEP) 

 SME Leasing Finance 

 Voi olla relevantti cleantech yritysten laiteviennille, mutta 
instrumenttu ei sinällään priorisoi cleantechiä. 

 Erittäin merkittävä ympäristöinvestointien edistäjä ja rahoittaja 
Itämeren alueella, Itä-Euroopassa ja Keski-Aasiassa. 

 Hallinnoi useita ympäristön ja cleantechin kannalta merkittäviä 
ns. Multi Donor rahastoja, joissa Suomi on mukana.  Myös 
henkilötasolla vahva edustus pankissa, mm. NDEP 
koordinaattorina suomalainen Jaakko Henttonen. 

 Ei ota teknlogista riskiä mutta pystyy joissain tapauksissa 
yhdistämään uuden teknologian käyttöönottoa lahjarahalla, joka 
kanavoidaan osana  normaalia lainanantoa, esim. Finance and 
Technology Transfer Centre for Climate Change . 

 EBRD on yksi Global Environment Facilityn (GEF) 
toimeenpanevista instituutioista (*). GEF tarjoaa lahjarahaa 
globaalien ympäristöuhkien torjuntaan: biodiversiteetti, 
ilmastonmuutos, pysyvät orgaaniset yhdisteet, aavikoituminen. 

 

 

 
(*) Muut GEF:n rahoitusta kanavoivat tahot: 

Asian Development Bank (ADB), African Development Bank (AFDB), Food and Agriculture 
Organizaton (FAO), Inter-American Development Bank (IADB), International Fund for 
Agricultural Development (IFAD), United Nations Development Programme (UNDP), 

United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO), The World Bank (WB) 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 
 Pankilla on useita tavoitteita. Yksi tavoitteista on ilmastonmuutoksen 

hillitseminen, uusiutuvan energian ja kestävän kehityksen 
edistäminen.  

 Pankin omistaa 48 maata. Suomi on yksi näistä. 
 Osake-enemmistö on  kehityspankin toiminta-alueella sijaitsevilla 

valtioilla. Toiminta-alue on Latinalainen Amerikka ja Karibia. 
 Hallinnollisesti, IDB on osa IDB Groupia, joka koostuu seuraavista. 

 Inter-American Development Bank (IDB),  
 Inter-American Investment Corporation (IIC)  
 Multilateral Investment Fund (MIF)  

 

 Lainarahoitus, takaus (IDB) 
 IDB on hyvin merkittävä rahoittaja Latinalaisessa Amerikassa 
 Lainoja myönnetään sekä julkiselle että yksityiselle sektorille, 

kaikenkokoisille yrityksille 

 Oma pääoma, lainarahoitus, takaus, tekninen tuki (IIC) 
 Rahoitus on rajattu koskemaan pk-yrityksiä, joiden liikevaihto on 

mEUR 5-35 

 Oma pääoma, lainarahoitus, takaus, tekninen tuki (MIF) 
 Mikrorahoitus, liikepankkien välityksellä 

 

Latinalaisen Amerikan kehityspankki  (Inter-American Development Bank, IDB) 

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 SECCI:n lisäksi IDB:llä on muita temaattisia 
rahastoja. Nämä on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. 

 IDB:n hallinnoimat trust fundit 

 Pankin omistaa 48 maata. Suomi on yksi näistä. 
 Suomi antaa sitomatonta yleisavustusta kehityspankin 

budjettiin, rahoittaa kumppanuusrahastoa ja kahta 
temaattista rahastoa.  

 Toinen teemarahastoista on Sustainable Energy and 
Climate Change Initiative (SECCI) 
 Ilmastonmuutoksen ja uusituvan energian teemarahasto 
 8 lahjoittajaa, joista Suomi on yksi.   
 Myöntää lahjarahaa investointeihin ja teknistä apua 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 

Maailmanpankkiryhmään (WB) kuuluu viisi instituutiota: 

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). 
Lainaa hallituksille. Kohderyhmänä keskitulotason maat ja 
luottokelpoiset alhaisen tulotason maat. 

International Development Association (IDA). Korottomia lainoja 
ja tukea köyhimpien maiden hallituksille  

International Finance Corporation (IFC). Kehitysmaiden yksityisen 
sektorin investoinnit   

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). Investoinnit 
kehitysmaihin. Sijoittajille ja lainanantajille vakuutuksia ja takauksia 
poliittisten riskien varalta 

International Centre for Settlement of Investment Disputes 
(ICSID). Sovittelu- ja välimiesmenettelyjä investointeihin liittyvissä 
riidoissa 

 

WB keskittyy köyhyyden vähentämiseen ja kestävän 
kehityksen edistämiseen. Se antaa taloudellista tukea lainojen 
muodossa, teknistä tukea eri projekteihin sekä neuvoo maiden 
hallituksia. 

Yksityisen sektorin kannalta relevantein WB ryhmän jäsen on IFC.  
Sen keskeisimmät rahoitusinstrumentit ovat: 
 Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus -  suorat lainat 

 Kiinteää ja vaihtuvakorkoista lainaa yksityiselle sektorille 
kaupallisin ehdoin. Kokouokka USD 1-100m, enintään 25-
35%:lle kokonaisinvestoinnnista. Maturiteetti vaihtelee 7-
20v välillä. Syndikoi lainansa usein jakaakseen riskiä. 

 Pienemmät lainat paikallisten välittäjäpankkien kautta 
(”onlending”). 

 Oman pääoman ehtoinen rahoitus – pääomasijotukset 

 Mandaatti sijoittaa 5-20% osuudella suoraan yrityksiin ja 
sijoitusrahastoihin.  Pitkän aikavälin sijoittaja: 8-15 vuotta.  

 Välirahoitus 
 Osakaslainaa, vaihtovelkakirjalainoja ja etuoikeutettuja 

osakkeita. 
 Kaupan takaukset 

 Global Trade Finance-ohjelma (GTFP) takaa 
maksuvelvoitteita kehittyvillä markkinoilla 400:n 
yhteistyöpankkinsa kautta. 

Maailmanpankki (The World Bank Group, WB) 
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Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt  instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 IBRD ja IDA ovat mukana tarkastelussa, mutta vain 
instituutiotasolla.  Esittelyä ei ole tehty instrumenteittain. 

 Ne tarjoavat pääasiassa köyhyyden torjumiseen liittyvää 
taloudellista tukea suoraan kohdemaiden hallituksille. Niillä 
saattaa olla kuitenkin merkittävä rooli 
ympäristöteknologiamarkkinoiden  stimuloimisessa ja 
investointihankkeiden valmistelussa. 

 WB ryhmän kautta kanavoituvat Multi Donor Fundit esim. 
Climate Investment Funds (CIF) 

 Niillä ei ole rahoituksen hakijoille erillistä “hallinnollista 
ikkunaa” vaan ne kohdentavat pankin normaalia rahoitusta 
ympäristömyötäisiin investointeihin. Rahoituksen  hakijan 
kannalta rahoituksen lähde ei ole tiedossa. 

 

 WB on erittäin merkittävä cleantechin ja ympäristöteknolgian 
edistäjä ja rahoittaja. 

 Köyhyyden torjumisen ohella, kestävä kehitys on sen tärkein 
tehtävä. 

 Pidemmälle kehittyneissä kehitysmaissa, esim Kiinassa ja 
latinalaisessa Amerikassa  WB ryhmä keskittyy erityisesti 
energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja  vesi- ja 
luonnonvarojen kestävään käyttöön. 

 WB on yksi Global Environment Facilityn (GEF) 
toimeenpanevista instituutioista (*). GEF tarjoaa lahjarahaa 
globaalien ympäristöuhkien torjuntaan: biodiversiteetti, 
ilmastonmuutos, pysyvät orgaaniset yhdisteet,aavikoituminen)   

 

 

(*) Muut African Development Bank (AFDB), European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD), Food and Agriculture 
Organizaton (FAO), Inter-American Development Bank (IADB), 

International Fund for Agricultural  GEF:n rahoitusta kanavoivat tahot: 

Asian Development Bank (ADB), Development (IFAD), United Nations 
Development Programme (UNDP), United Nations Environment 

Programme (UNEP), United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) 

 

Maailmanpankki (The World Bank Group, WB) 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 

 IRENA on useiden hallitusten keskinäinen uusiutuvan energian 
politiikan, teknologian ja rahoituksen neuvonantaja ja ”think 
tank” 

 Organisaationa uusi, verrattavissa jossain määrin IEA:han, 
mutta tavoitteena pragmaattisempi lähestymistapa 

 Yhtenä esimerkkinä pragmaattisuudesta IRENA:lla on 
hallinnoitavana Abu Dhabin myöntämää kehitysrahoitusta USD 
350m, jota jaetaan hakukierrosten perusteella uusiutuvan 
energian hankkeisiin 

 IRENA  ADFD Facility on USD 350m lainarahasto, josta on 
tarkoitus myöntää seitsemällä hakukierroksella USD 50m per 
hakukierros 

 Laina on ehdoiltaan tuettua, korko on 2-6%, laina-ajat 15-20v, 
johon voi sisältyä alussa 3-5v lyhennysvapaa 

 Lainarahasto rahoittaa IRENA:n jäsenmaissa sellaisia 
uusiutuvan energian hankkeita, joilla on merkittävä 
demonstraatio- ja replikaatiovaikutus 

 Lainarahasto ei rahoita hankekehitystä, vain investointia 

International Renewable Energy Agency (IRENA) 

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 Ei tarkastelun ulkopuolelle jätettyjä instrumentteja  Hankkeiden ehdottajina on muodollisesti valtio, jossa hanke on 
tarkoitus toteuttaa 

 Näin ollen on keskeistä, että hanke on kohdemaan prioriteettien 
mukainen, ja että se saa kohdevaltion tuen haussa 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 
 REEEP on multi-donor kumppanuusohjelma, joka edistää 

puhtaan energian käyttöön ottoa kehitysmaissa 

 Sen toimintamuodot ovat verkostojen ja kumppanuuksien 
kehittäminen, tiedon jakaminen sekä hankerahoitus 

 REEEP-rahoituskierroksia on järjestetty 9 kertaa. Näiden 
tuloksena on rahoitettu yli 180 projektia 58 maassa, yhteensä 
EUR 18,6m 

 Rahoituskierroksia noin 12-18kk välein 

 Yhdessä haussa rahoitettu keskimäärin 20 hanketta / EUR 2m 

 Lahjarahoitus, jota haetaan erillisten hakujen kautta (call for 
proposals) 

 Keskimääräinen rahoituksen koko EUR 100,000 per hanke 

 Prioriteettina uusien energiaratkaisujen ja liiketoimintamallien 
demonstrointiin ja skaalaaminen 

 Keskeisiä hanketyyppejä ovat uusiutuvaan energiaan tai 
tehokkaaseen energiankäyttöön perustuvat hajautetut tai 
sähköverkon ulkopuoliset energiaratkaisut, vedensaantia tai 
elintarviketuotantoa parantavat energiahankkeet 

Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP) 

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 Ei tarkastelun ulkopuolelle jätettyjä instrumentteja  REEEP:llä on lähes 400 yksityisen ja julkisen sektorin 
kumppania, mukaanlukien 45 hallitusta 

 REEEP:n rahoitus ei ole määrällisesti suuri mutta sen toiminta 
on muilta osin näkyvää ja se on kehitysmaiden puhtaan 
energian hankkeiden kontekstissa korkean profiilin toimija 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 
 Perustettu vuonna 2009, alunperin Ukrainan uusiutuvan 

energian ja energiatehokkuuden edistämiseen 
 Laajennettu myöhemmin kattamaan myös Valko-Venäjän, 

Georgian, Moldovan, Armenian ja Azerbajdzanin 
 Tarjoaa pääosin lahjarahaa täydentämään kehityspankkien 

lainoja hankkeille 
 E5P:n rahoittajina NIB, NEFCO, EU, EIB, EBRD, IFC ja WB 

sekä yhteensä 11 valtiota, mukana mm. Suomi 
 Tähän mennessä kerätty yhteensä EUR 93m 
 Instrumenttia hallinnoi EBRD 

 E5P tarjoaa pääosin lahjarahaa täydentämään kehityspankkien 
myöntämiä lainoja 

 Tähän mennessä E5P:n rahoituksen koko on vaihdellut välillä 
EUR 0,5-10m, minkä lisäksi hankkeissa on ollut aina merkittävä 
määrä jonkin kehityspankin lainaa 

 Lahjarahoituksen kriteerit ovat joustavat, ja rahoituksen 
käytöstä päättää komitea, jossa on edustettuna kaikki mukana 
olevat kehitysrahoittajat 

Eastern Europe Energy Efficiency & Environment Partnership (E5P) 

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 Ei ulkopuolelle jätettyjä instrumentteja  E5P on kiinnostava instrumentti siitä näkökulmasta, että se 
kokoaa rahoitusta varsin laajalta rahoittajajoukolta, mutta 
pohjoismaiset instituutiot ja pohjoismaat ovat vahvasti 
edustettuina 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 

 1964 perustettu YK:n alainen kehityspankki 

 Pankin tavoitteena on edistää Afrikan taloudellista ja 
sosiaalista kehitystä 

 Oman rahoitustoiminnan lisäksi pankki  hallinnoi lukuisia 
erityisrahastoja, joko suoraan tai konsultin kautta 

 

 AfDB:n suora lainarahoitus 

 Maksimirahoitusosuus on 70% 

 Pienten hankkeiden rahoitus tapahtuu tyypillisesti välittäjäpankkien kautta 

 Afrikan ilmastonmuutosrahasto (Africa Climate Change Fund , ACCF) 

 Afrikan uusiutuvan energian rahasto  (Africa Renewable Energy Fund, AREF) 

 Kongon altaan metsärahasto (Congo Basin Forest Fund, CBFF) 

 Lahjarahaa metsäkadon vähentämiseksi 

 Afrikan kestävän energian rahasto (Sustainable Energy Fund of Africa, SEFA) 

 Oma pääomaa, lahjarahaa 

 Afrikan vesirahasto (African Water Facility  AWF) 

 

 

 

 

Afrikan kehityspankki (African Development Bank, AfDB) 

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 Suoran lainarahoituksen lisäksi Afrikan kehityspankki tekee 
oman pääoman ehtoisia sijoituksia, myöntää takauksia sekä 
myöntää lahjarahaa tekniseen tukeen 

 Yllä mainittujen lisäksi pankilla on muita erityisrahastoja, joita ei 
ole sisällytetty tähän tarkasteluun.. 

 

 Lainarahoituksen vaatimus on, että lainaa hakeva yritys on 
etabloitunut johonkin Afrikan valtioon 

 ACCF:n rahoittaa sekä ilmastonmuutoksen hillitsemis- että 
sopeutumistoimia 

 AREF tarjoaa omaa pääomaa pienille ja keskisuurille laitoksille, jotka 
tuottavat uusiutuvaa energiaa 
 Erityisesti tuulivoima, pienvesivoima, aurinkoenergia ja 

maalämpö. 

 SEFA:n tavoitteena on pienten ja keskisuurten hankkeiden tukeminen, 
jotka edistävät puhdasta energiantuotantoa ja energiatehokkuutta 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 

 AECF tarjoaa avustuksia yksityiselle sektorille uusien ja 
innovatiivisten liiketoimintamallien tukemiseksi  

 AECF:n yleisen ikkunan kautta myönnetään tukea 
liiketoimintakonsepteille missä tahansa Afrikan maassa 

 Erillisten ikkunoiden tukea myönnetään tiettyihin tarkoituksiin 

 Yksi näistä erillisistä ikkunoista on Renewable Energy and 
Adaptation to Climate Technologies (REACT) 

 Renewable Energy and Adaptation to Climate Technologies 
(REACT) 

 Lahjaraha, korottomia lainoja 

 Uusiutuvaan energiaan ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyvään teknologiaan. 

 Haetun rahoituksen tulee olla välillä USD 250.000- 
1.500.000. 

 

 

 Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 Tarkasteluun on otettu mukaan ainoastaan REACT 

 Muut instrumentit on siten jätetty tarkastelun ulkopuolelle 

 

 REACT on adaptaatiorahasto 
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Taustaa Keskeiset rahoitusinstrumentit 

 SE4All on YK:n kestävää energiaa koskevaa  aloite, jonka 
tavoitteena on auttaa kehitysmaita tarjoamaan kestäviä 
energiapalveluita 

 AEGF on yksi aloitteeseen nivoutuvista rahoitusmekanismeista 

 

 

 Africa Energy Guarantee Fund (AEGF)  

 Takauksia yksityiselle sektorille 

 Tavoitteena on edistää yksityisen sektorin toiminta Afrikan 
energiasektorilla 

 EU:n rahoittama 

 

 

 

Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt instrumentit Kokoavia näkökohtia 

 Tarkasteluun on otettu mukaan ainoastaan AEGF  AEGF on vielä valmisteluvaiheessa 

 Valmisteluvaihe on EIB:n rahoittamaa 
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www.greenstream.net 
twitter@GreenStreamNet 

Beijing office:  
北京市东城区劳动人民文化宫内, 邮编100006 
Working People's Cultural Palace (Forbidden City), 
Dong Cheng District, Beijing, China, 100006   
 
Helsinki office:  
Lapinlahdenkatu 3,  
FI-00180 Helsinki, Finland  
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