
Energiatuki – harkinnanvarainen avustus
Asetus 1098/2017

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

UUSIUTUVAN ENERGIAN
INVESTOINNIT 
Aurinkosähkö: 20 % 
Lämpökeskukset <1MW 10 % 
Lämpöpumput 15 % 
Biokaasuhankkeet 25 %
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 (ARA), eikä maatiloille (ELY-keskus).

Uuden teknologian hankkeissa voidaan käyttää korotettua tuki%, max40%, suuryritykset max30. 

Yrityssalo 8.9.2021
BUSINESS FINLAND

4286042860



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 %, max1MW
 Lämpöpumppuhankkeet *) 15 %, max1MW

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

 Aurinkolämpöhankkeet 20 %
 Pienvesivoimahankkeita ei enää rahoiteta
 Kaatopaikkakaasuhankkeet 15 %
 Pientuulivoimahankkeet 20 (2-20 kW)
 Aurinkosähköhankkeet 20 % 
 Biokaasuhankkeet 25 %
 (* 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 investointihankkeissa 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.



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 Nykyisen hallituksen kunnianhimoinen 
ohjelma.

 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 v.2021 käytettävissä 40 M€, suuret demohankkeet 60 M€, päätökset 

tekee TEM.
 Lisäksi hallitus on varannut 30 miljoonaa euroa hiilen energiakäyttöä korvaavien 

investointien tukemiseen vuodelle 2020.



TÄSMÄKATSELMUKSEN PILOTOINTI 2021 - 2022

 Täsmäkatselmus poikkeaa sisällöltään, vaatimuksiltaan ja raportoinniltaan 
merkittävästi muista tuetuista Motiva-mallin mukaisista katselmuksista.
Täsmäkatselmuksessa voidaan katselmoida kohteesta vain halutut osa-alueet ja 
työn suoritus- ja raportointitapa on vapaa. Oltava Motivan sertifioima konsultti.

 https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_ener
giakatselmukset/energiakatselmusmallit/tasmakatselmus

 Täsmäkatselmus on tarkoitettu pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille (pl. 
kunnat ja kuntayhtymät. 

 Kiinteistökohteissa yli 10 000 rm3 kohteille. Mikro- ja pk-yritysten teollisuuden 
yli 40 000 €/a yhteenlaskettujen energia- ja vesikustannusten kohteille. Pk-
yritysten kaukolämpö- ja voimalaitoskohteille.

 Kohde voi koostua useista rakennuksista samassa osoitteessa yhteisillä 
kunnannallisteknisillä liittymillä.

 Haku avautui 16.8.2021 Business Finlandin asiointipalvelussa.



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



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.

 Energiakatselmuksissa (Motivan mallit) Selvityshankkeen hakemusliite (docx)
 Kun yrityksellä on suunnitteilla energiahanke, on hyvä keskustella Business 

Finlandin energiatukitiimin asiantuntijoiden kanssa - yhteystiedot ovat 
energiatukisivun lopussa.

 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. Asetuksen mukaan ehdottomasti 4 kk kuluessa 
projektiajan päättymisestä!

 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

 Huom! Asetuksen mukaan raportointi tulee tehdä 4kk raportointiaikana! 



Kiertotalouden investointiavustus ja RRF
 Asetus 1197/2020 

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201197?search%5Btype%5D=pika&search
%5Bpika%5D=1197%2F2020

Keväällä oli 1. hakukierros, jaossa 17 M€. Uusi haku alkaa 15.9.21. Vv.2022-23 
on jaossa yhteensä 530 M€ Eun elvytyspakettiin liittyvää RRF-rahaa.
 https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/palvelut/rahoitus/kiertotalouden-investointiavustus

 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-
coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en

 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fi



ELVYTYSRAHAA AVUSTUKSENA

 TEM, BF, ELY-KESKUS
 Kannattaa seurata kaikkien sivuja sekä näissä linkeissä olevia sanoja, paras on 

lyhyesti RRF

 Kestävän kasvun ohjelman yritysrahoitushaut - Työ- ja elinkeinoministeriön 
verkkopalvelu (tem.fi)

 Esim.
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8074ec5e



MATERIAALI-
KATSELMUS

Katselmus toteutetaan systemaattisena 
projektina materiaalikatselmusasiantuntijan 
kanssa.

Visuaalinen materiaalivirtamalli (MFCA) auttaa 
osoittamaan pullonkaulat.

Parhaat kehitysideat jalostuvat asiantuntijan ja 
henkilöstön yhteistyönä kehitysratkaisuiksi ja     
-toimenpiteiksi. Osallistaminen motivoi 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen ja 
jatkuvaan parantamiseen.



”Hävikin hinta voi olla 25-
kertainen jätekustannuksiin 
verrattuna ja jopa 5 % 
liikevaihdosta”



RAHOITUS
Business Finland rahoittaa Motivan mallin mukaan 

toteutettuja materiaalikatselmuksia. Niitä voivat tehdä 
pätevöityneet materiaalikatselmusasiantuntijat.

Materiaalikatselmus soveltuu eri kokoisille ja eri toimialoja edustaville yrityksille.

Business Finlandin rahoitus:

50 % 
projektin 

kustannuksista

BF osuus enintään 
15 000 € /
katselmus

De minimis
-tukea

businessfinland.fi/materiaalikatselmus
kati.oikarinen@businessfinland.fi, puh. 040 822 1182



Erkki Väisänen
Business Finland

Puh. 050-3962965
erkki.vaisanen@businessfinland.fi
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki



MITEN LÖYDÄN ENERGIATHOKKUUDEN PARANTAMISMAHDOLLISUUKSIA
Juha-Pekka Paavola, Finess Energy Oy



ILMANKÄSITTELY

VEDENKÄSITTELY

POWER

COOL

Finess Energy Oy on 2011 perustettu
suomalainen energiatehokkuuden ja 
energiaratkaisujen asiantuntija. Palvelemme
energiankäytön tehostamisen eri vaiheissa.

 Kartoitukset ja katselmukset
 Kehittämissuunnitelmat
 Laiteratkaisut ja järjestelmätoimitukset
 Automatisoinnit
 Asennukset ja käyttöönotot
 Huolto ja Kunnossapito
 Rahoitus: ESCO, leasing, Säästö-leasing, 

osamaksu

> Finess Energy Oy

HEAT

Ilmankäsittelykoneet | Lämmitys | Jäähdytys | Ilman kuivaus

Pehmennys | Suodatus | Neutralointi | Otsonointi | CIP-pesu

Höyrynkehittimet | Höyrykattilat | Kuumaöljykattilat

Jäähdytysjärjestelmät | Vedenjäähdytyskoneet

LTO-järjestelmät  | Lämmönsiirtimet | Lämpöpumput
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Prosessit Kiinteistö

Logistiikka Tstotekniikka

Energiankäytön osa-alueet
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Mistä niitä säästöjä löytyy ?
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• Laitteiden oikea ja tehokas käyttö
• Huolto
• Mihin energia kuluu

Koulutus

• Käyntiajat (koneet, ilmanvaihto, 
valaistus jne.)

• Ovien sulkemiset, veden käyttö
Ohjeistus

Mistä säästöjä löytyy (1)
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• Oikeat tariffit
• Loistehon kompensointi
• Kuormitushuippujen tasaus (ajoitus)

Sähkö

• Valaistus
• Lämmitykset
• LVI-laitteet
• Prosessilaitteet

Sähkölaitteet

Mistä säästöjä löytyy (2)



7

Valaistus
• Käyttöajat: ajastimet, 

liiketunnistimet, hämäräkytkimet
• Valaisimet: määrä ja sijoittelu, 

uudet vähemmän energiaa 
käyttävät mallit, luonnonvalon 
hyödyntäminen

Mistä säästöjä löytyy (3)
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Paineilmajärjestelmä
• Vuotojen korjaus
• Käyntiajat (ajastus)
• Mitoitus (oikean kokoiset laitteet)
• Painetasot (optimointi ja ajastus)
• Isoissa järjestelmissä myös lämmön 

talteenotto

Mistä säästöjä löytyy (3)
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Ilmanvaihto
• Käyntiajat (ajastus tai muu ohjaus)
• Ilmavirran optimointi
• Osastointi / vyöhykkeet 

ilmanvaihtotarpeen mukaan
• Lämmöntalteenottolaitteet
• Lämmityksen säätötavat
• Huolto !

Mistä säästöjä löytyy (4)
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Ilmanvaihto, jäähdytys
• Vapaajäähdytys
• Yötuuletus
• Koneellisen jäähdytyksen 

lämmöntalteenotto (esim. lämpöpumpulla)
• Samanaikaisen lämmityksen ja 

jäähdytyksen välttäminen
• Huolto !

Mistä säästöjä löytyy (5)
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Prosessit
• Pumppujen käytön optimointi (oikea koko, 

taajuusmuuttajakäytöt)
• Ylijäämälämmön hyödyntäminen 

(lämmönvaihtimella tai lämpöpumpulla)
• Koneellisen jäähdytyksen lämmön 

talteenotto (lämmönvaihtimella tai  
lämpöpumpulla)

• Kuormituksen tasaaminen / ajoittaminen

Mistä säästöjä löytyy (6)
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Lämmitys
• Sisälämpötilan alentaminen (ja osastoittain 

säätö)
• Säädön parantaminen
• Ilmanvaihdon optimointi (vedon tunne pois)
• Ajastus (esim. yöksi ja viikonlopuksi alempi 

lämpötila)
• Kattilan kunto (hyötysuhde)’
• Kaukolämmössä oikea tilausteho !

Mistä säästöjä löytyy (7)
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Rakennukset
• Ikkunoitten ja ovien kunto ja taso
• Ovien käyttö ja ohjaus 

(esim.läpivedon estäminen)
• Ulkovaipan eristys
• Vesikaton kunto

Mistä säästöjä löytyy (8)
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Veden käyttö
• Vesikalusteiden virtaamien rajoitus
• Vesikalusteiden vaihto
• Käyttöveden lämpötilan alentaminen
• Putkieristykset, varsinkin tekniset tilat
• Prosesseissa siirtyminen suljettuihin 

kiertoihin jos mahdollista
• Lämmöntalteenotto jätevesistä 

(lämmönvaihtimella tai lämpöpumpulla)

Mistä säästöjä löytyy (9)
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• Ilmanvaihdon parantaminen
• Lisärakentaminen / Laajennus
• Kattilan uudistamistarve
• Jäähdytysjärjestelmän uudistamistarve 

(IV- tai prosessijäähdytys)
• Prosessimuutokset

Erityisen hyviä hetkiä parantaa 
energiatehokkuutta
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• Tarvitaan lisää jäähdytystehoa; voisiko lauhdelämmön 
hyödyntää ?

• Tarvitaan lisää lämmitystehoa; saisiko jostain lämpöä 
talteen ? 

• Vedenjäähdytyskone käyttöikänsä päässä; voisiko uusi 
kone  olla lämpöpumppu ?

• Kun prosessin puolella tehdään muutoksia, katso myös
kiinteistön puolelle, ja päinvastoin !

Hetkiä pysähtyä miettimään…



prosessit

lämmityspiiri

kylmä vesi

jätevesi

10°C viemäriin

Lämpöpumppu
(monitoimi)

5°C 

0°C 

40°C 

45°C 

ULKOILMA

kylmäliuos

40°C 

40°C 

30 - 35°C 

5 - 10°C 

IV-jäähdytys

IV-lämmitys

7 eri toimintatilaa lämpöpumpulla:
- IV-jäähdytys + LTO prosessiveteen
- IV-jäähdytys + LTO IV-lämmitykseen
- IV-jäähdytys ulkoilmaan
- IV-lämmitys ulkoilmasta
- IV-lämmitys jätevedestä
- Prosessiveden lämmitys jätevedestä
- Prosessiveden lämmitys ulkoilmasta

Esimerkki: Monitoimijärjestelmä: jäteveden LTO + IV-lämmitys ja –jäähdytys, prosessiveden lämmitys

prosessivesi
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HAASTEET

LÄMMÖNLÄHDE

Jätevesi

Jäähdytysvesi

Hönkähöyry, höyrylauhde

Prosessiliuos

Poistoilma / -kaasu

Savukaasu

Jäähdytyksen lauhdelämpö

Paineilma

Ulkoilma

Maalämpö, vesistölämpö

Aurinkoenergia

LÄMMÖN KÄYTTÖKOHDE

Käyttö-/prosessivesi

Kiinteistön lämmitys

Tuloilman lämmitys

Prosessin lämmitys

Sulanapito / routasuojaus

Kaukolämpö / muu myynti

Lämmön talteenoton mahdollisuuksia

Lämmön-
siirtoratkaisut

Energian varastointi 

/ synkronointi
Lämpötilatasot



Finess Energy Oy | Uhrilähteenkatu 8, 20250 Turku | Tel. 020 7569 940 | info@finess.fi | www.finess.fi   

Juha-Pekka Paavola, 040 1597767
Sähköposti: info@finess.fi

Kiitos ajastanne! 
Kysymyksiä?



Paavo Kosonen, Turun yliopisto, Kumppanuudet ja vaikuttavuus

Yhteistyö Turun yliopiston 
teknillisen tiedekunnan kanssa



UTU Business Collaboration Salo



• Turun yliopisto (TY) ja Yrityssalo panostavat 2021 – 2020 yritysten ja 
yliopiston yhteistyön lisäämiseen

• Tavoite on auttaa yritysten kannalta hyödyllisen yhteistyön 
käynnistämistä
• Lähdetään liikkeelle yrityksen tarpeista
• Haetaan tarpeeseen sopivat tutkimusryhmä
• Tuetaan yhteistyön käynnistämistä (sisällöstä sopiminen, tarvittaessa 

hankevalmistelu ja rahoitushakemus)
• https://yrityssalo.fi/hankkeet/yliopistoyhteistyo/

• Yhteyshenkilö Paavo Kosonen 
• Puh. 050 576 0952
• paavo.j.kosonen@utu.fi
• https://www.utu.fi/fi/yritysyhteistyo

UTU Business Collaboration Salo

–

https://yrityssalo.fi/hankkeet/yliopistoyhteistyo/
mailto:paavo.j.kosonen@utu.fi
https://www.utu.fi/fi/yritysyhteistyo


8
tiedekuntaa

Humanistinen tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunta

Lääketieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Oikeustieteellinen tiedekunta

Teknillinen tiedekunta

Turun kauppakorkeakoulu

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta



• Opiskelijayhteistyö
• Opinnäytetyöt, kesätyöt, opiskelijaprojektit, rekrytointi, opiskelijajarjestöt

• Koulutukseen liittyvä yhteistyö
• Osallistuminen opetukseen ja koulutuksen kehittämiseen

• Jatkuva oppiminen
• FITcech kurssitarjonta eri yliopistoista https://fitech.io/

• Vinkki: hae englannin ja suomenkielisillä termeillä.

• Avoin yliopisto https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus

• Kampusnäkyvyys

• Tutkimusyhteistyö
• Yhteishankkeet: https://www.utu.fi/fi/yritysyhteistyo/yhteiset-tutkimusprojektit
• Tilaustutkimus
• Tutkimusinfran ja –laitteiden käyttö

• Tohtorikoulutettavien ja tutkijoiden työskentely yrityksessä

• Linkkejä
• Teknillinen tiedekunta: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/teknillinen-tiedekunta/yrityksille
• Yliopiston yritysyhteistyö: https://www.utu.fi/fi/yritysyhteistyo

Esimerkkejä yhteistyömuodoista

https://fitech.io/
https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus
https://www.utu.fi/fi/yritysyhteistyo/yhteiset-tutkimusprojektit
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/teknillinen-tiedekunta/yrityksille
https://www.utu.fi/fi/yritysyhteistyo


• Aamiaistilaisuuksia yhteistyömahdollisuuksien sekä yritysten 
kokemuksien esittelyyn

• Tarkemmat tiedot ja aiempien tapahtumien materiaalit ja tallenteet 
saatavilla Yrityssalon verkkosivujen tapahtumat-osiossa 
https://yrityssalo.tapahtumakalenterit.fi/
• 19.1.2021 Yliopistoyhteistyö ja Teknillinen tiedekunta
• 2.2.2021 Tutkimus- ja pilotointi-infrastruktuurit
• 2.3.2021 Strateginen ennakointi käytännössä
• 6.4.2021 Miten yrityksesi voi hyötyä opiskelijayhteistyöstä? 
• 4.5.2021 Millaista rahoitusta yrityksesi voi saada yhteistyöprojektiin yliopiston 

kanssa
• 17.8.2021 Digitaalinen valmistus ja metallien 3D tulostus 
• Suunnitteilla syksylle: 

• Avoin tiede ja ajankohtaiset hankevalmistelut
• Teknologian siirto ja Turun yliopisto lippulaivahankkeet

YliopistoTreffit

https://yrityssalo.tapahtumakalenterit.fi/














Links to 
industry in 
our basic 
operation

















mailto:jussi.kantola@utu.fi
mailto:jaakko.jarvi@utu.fi
mailto:timo.vasankari@utu.fi
mailto:sari.stenvall-virtanen@utu.fi
mailto:pasi.liljeberg@utu.fi
mailto:jyheino@utu.fi
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