
Energiatuki – harkinnanvarainen avustus
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/pk-ja-midcap-yritys/energiatuki/

UUSIUTUVAN ENERGIAN
INVESTOINNIT 
Aurinkosähkö: 25 % - 30.4.19 
saakka, 1.5.19 lähtien 20 % 
Lämpökeskukset <1MW 10-15 % 
Lämpöpumput 15 % 
Biokaasuhankkeet 20-30 %
Investointi min. 10 000 e

ENERGIANSÄÄSTÖHANKKEET 20 % 

Energiatehokkuussopimuksiin liittyneille 
yrityksille ja yhteisöille.
Rakennusten energiatehokkuus erilaisin 
toimenpitein, hukkalämmön
hyötykäyttö, myös lämpöpumpuin, etc. 
Investointi min. 10 000 euroa.

SELVITYSHANKKEET
Motivan mallin mukaiset energia-
katselmukset,  40-50 % (min. 1500 e)

Energiatukea voivat saada kaiken kokoiset yritykset, ammatin- ja liikkeenharjoittajat ja 
toiminimet, kunnat, seurakunnat ja säätiöt. 
Tukea ei myönnetä asuinkohteisiin, kuten As. Oy:t, eikä maatiloille.

Uuden teknologian hankkeissa voidaan käyttää korotettua tukiprosenttia. 
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ENERGIATUEN SAAJAT

 Energiatukea voivat saada:

 kaiken kokoiset yritykset, mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä 
toiminimet

 yhteisöt, kunnat, seurakunnat ja säätiöt

 Energiatukea eivät saa:

 asunto-osakeyhtiöt

 asuinkiinteistöt 

 maatilat tai niiden yhteydessä toteutettavat hankkeet, lukuun ottamatta sellaisia 
maatilan yhteydessä toteutettavia hankkeita, jossa tuotettava energia käytetään 
maatalouden tuotantotoiminnan ulkopuolella (80%)



UUSIUTUVAN ENERGIAN 
INVESTOINTIHANKKEET:
 Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet) 10-15 %

 Lämpöpumppuhankkeet *) 15 %

- Tukea ei myönnetä lämmöntuotantohankkeille, jos hankkeen seurauksena 
siirrytään kaukolämmöstä erilliseen lämmöntuotantoon.

 Aurinkolämpöhankkeet 20 %

 Pienvesivoimahankkeet 15-20 %

 Kaatopaikkakaasuhankkeet 15-20 %

 Pientuulivoimahankkeet 20-25 %

 Aurinkosähköhankkeet 25 % 30.4.19 saakka, 20 % 1.5.19 lähtien

 Biokaasuhankkeet 20-30 %

 (* pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, joihin sovelletaan 
energiansäästöön liittyviä tukiprosentteja 20 %).



SÄÄSTÖINVESTOINTIHANKKEET:

 20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille.

 Energiansäästöhankkeet sekä jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät 
hankkeet, mukaan lukien lämpöpumput 20 %. Tyypillisiä kohteita rakennusten 
energiatehokkuus sekä hukkalämmön talteenottohankkeet.

 http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/

 Kaikissa investointihakkeissa tarkastellaan myös hankkeen kannattavuutta, 
koroton takaisinmaksuaika tulee laskea. Säästöhankkeissa hanke tulee toteuttaa 
energiansäästösyistä, ei muista syistä.

 Energiatuki on harkinnanvarainen tukimuoto. Tuella tulee olla hankkeelle 
käynnistävä vaikutus.

http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/


UUDEN TEKNOLOGIAN HANKKEET
 Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten 

ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi 
pitkällä aikavälillä.

 Hallitus hyväksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 
2030. https://tem.fi/strategia2016  

 Uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit, uusi 
teknologia, korotettu tuki enintään 40 % - yleensä korotus 5 – 10 %.

 Suurille yrityksille enimmäistukitaso uuden teknologian hankkeissa on 30 %.

 Tukea on käytettävissä 40 M€.

 Lisäksi suurten demonstraatiohankkeiden investointitukiin varattu 40 M€. Haku 
Business Finlandin asiointipalvelusta, päätökset tekee TEM.



TUEN HAKEMINEN

 Kaikki energiatukihakemukset jätetään Innovaatiorahoituskeskus Business 
Finlandiin sähköiseen asiointipalveluun riippumatta hankkeen koosta. 

 Tuen myöntää Innovaatiorahoituskeskus Business Finland hankkeissa, joiden 
hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 5 miljoonaa euroa ja uuden 
teknologian hankkeissa, joiden hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 1 
miljoona euroa. Tätä suuremmat investointituet myöntää TEM.

 Hakemus tehdään asiointipalvelussa Business Finlandin verkkosivuilla.

 Huom! ehdot https://www.businessfinland.fi/globalassets/finnish-customers/01-
funding/08-guidelines--terms/funding-terms/energiatuen_rahoitusehdot.pdf

 Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen 
tukipäätöstä. Lisäksi tukea voidaan myöntää aikaisintaan 
rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin.

 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171098

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/
https://www.businessfinland.fi/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--terms/funding-terms/energiatuen_rahoitusehdot.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171098


ENERGIATUKIHAKEMUS SÄHKÖISESSÄ 
ASIOINTIPALVELUSSA 

 Investointihankkeen hakemusliite (docx)

 Energiatuen arviointilomake (docx)

 Projektisuunnitelma, josta käy selville investoinnin sisältö ja kustannukset. Kun 
hanke toteutetaan ns. avaimet käteen –periaatteella, tarjous toimii hyvin 
projektisuunnitelmana, kun siitä selviää, mitä investointi pitää sisällään.

 Selvityshankkeissa Selvityshankkeen hakemusliite (docx)

 Kun yrityksellä on suunnitteilla energiahanke, on hyvä keskustella Business 
Finlandin energiatukitiimin asiantuntijoiden kanssa. Heidän yhteystietonsa 
ovat energiatukisivun lopussa.

 https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/pk-ja-
midcap-yritys/energiatuki/

https://www.businessfinland.fi/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--terms/forms/energia_investointihankkeen_hakemusliite.docx
https://www.businessfinland.fi/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--terms/forms/energiatuen_arviointilomake.docx
https://www.businessfinland.fi/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--terms/forms/energia_selvityshankkeen_hakemusliite.docx
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/pk-ja-midcap-yritys/energiatuki/


Tuen hakeminen maksuun
 Kun hanke on valmistunut ja täysin maksettu, tehdään kustannustilitys ja 

loppuraportti asiointipalvelussa.

 Lisäksi tarvitaan:
 energiatuen arviointilomake
 tilintarkastajan lausunto
 Rahoituksen saajan on toimitettava lopputilityksen yhteydessä riippumattoman 

tilintarkastajan tarkastusraportti. Tarkastusraportti koskee koko projektin kestoaikaa. Jos 
ostolaskujen määrä hankkeessa on enintään viisi, tarkastusraportti voidaan korvata 
liittämällä kustannustilitykseen pääkirjan ote projektikirjanpidosta, kopiot ostolaskuista ja 
maksutositeet, joista ilmenee, että laskut on maksettu. 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/ohjeet-ehdot-ja-
lomakkeet/raportointi/

 Huom! ehdot https://www.businessfinland.fi/globalassets/finnish-customers/01-
funding/08-guidelines--terms/funding-terms/energiatuen_rahoitusehdot.pdf

 Mm. että projektikirjanpito on järjestetty ehtojen mukaisesti, kohta 2, etc.

 Huom! Asetuksen mukaan raportointi tulee tehdä 4kk raportointiaikana! 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/ohjeet-ehdot-ja-lomakkeet/raportointi/
https://www.businessfinland.fi/globalassets/finnish-customers/01-funding/08-guidelines--terms/funding-terms/energiatuen_rahoitusehdot.pdf
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