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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 (huom. Palveluasuminen, vanhainkodit, vuokra-asuntoyhtiöt)
 maatilat tai niiden yhteydessä toteutettavat hankkeet, lukuun ottamatta sellaisia 

maatilan yhteydessä toteutettavia hankkeita, jossa tuotettava energia käytetään 
maatalouden tuotantotoiminnan ulkopuolella



UUSIUTUVAN ENERGIAN 
INVESTOINTIHANKKEET:
 Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet) 10-15 % 1 MW saakka
 Aurinkosähköhankkeet 20 %
 Lämpöpumppuhankkeet 15 %

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

- jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät tehokkuus investoinnit 20 %.
 Aurinkolämpöhankkeet 20 %
 Pienvesivoimahankkeet 15-20 %
 Kaatopaikkakaasuhankkeet 15-20 %
 Pientuulivoimahankkeet 15-20 %
 Biokaasuhankkeet 20-30 %



ENERGIATEHOKKUUSINVESTOINNIT:

 Energian säästämiseen
 20 % tuki energiatehokkuussopimuksiin liittyneille
 Jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, mukaan 

lukien lämpöpumput 20 %. Talteenotot
Rakennusautomaatio
 Ilmastointiprojektit
 http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/

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 
Uusi teknologia, korotettu tuki enintään 40 % - yleensä korotus 5 

– 10 % tavanomaiseen.
 Kaupallisesti vakiintumaton tai esim. uusi soveltamiskohde



SELVITYSHANKKEET:
 uusiutuvan energian kuntakatselmukset 50 %
Motivan sivuilla:
 Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen erillisohje – Helmikuu 2018 (pdf) (314.3 KB)

Projektisuunnitelma lomake (pdf) (192 KB)

Muu katselmustoiminta:
 energiatehokkuussopimuksiin liittyvät kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten 

energiakatselmukset 50 %
 muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40 %
 https://www.motiva.fi/files/15143/Energiakatselmustoiminnan_yleisohjeet_elokuu_201

8.pdf
 Katselmoija valitaan ennen hakemista

https://www.motiva.fi/files/14462/Uusiutuvan_energian_kuntakatselmuksen_erillisohje_Helmikuu_2018.pdf
https://www.motiva.fi/files/4326/Kuntakatselmus_Projektisuunnitelma_liite2_sahkoisesti_taytettava.pdf
https://www.motiva.fi/files/15143/Energiakatselmustoiminnan_yleisohjeet_elokuu_2018.pdf


Rajoitukset tai tukea ei myönnetä:
 ESCO-palveluiden osalta edellytyksenä on vähintään 50 %:n säästötakuu ja 

todennettavien säästöjen osuus kokonaissäästöistä todentamisjakson aikana on 
vähintään 80 % euromääräisesti laskettuna
 Tukea ei myönnetä savukaasupesureihin tai näihin liittyviin 

lämmöntalteenottoinvestointeihin, jos ne liittyvät päästökauppalaitoksiin tai yli 10 
MW:n tehoisiin lämpökeskuksiin
 Tukea ei myönnetä yli 1 MW lämmöntuotantohakkeisiin
 Tukea ei myönnetä rakennusten eristykseen, kylmäkalusteiden ja –laitteiden oviin tai 

kansiin tai muihin vastaaviin ratkaisuihin
 Uudisrakennuskohteissa vain uusi teknologia ja aurinkosähkö
 investointikustannusten on oltava vähintään 10 000 euroa
 Hakijan ja hankkeen on täytettävä tukemisen edellytykset
 Julkiset hankintayksiköt, edellytetään hankintalain noudattamista



TUEN HAKEMINEN

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

hankkeissa, joiden hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 5 M 
euroa ja uuden teknologian hankkeissa 1 M euroa. Tätä suuremmat 
investointituet käsittelee TEM
 Kaikki hakemukset tehdään asiointipalvelussa Business Finlandin 

verkkosivuilla.
 Suomi.fi-tunnistamisen kautta esim. pankkitunnuksillasi

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu/


ENERGIATUKIHAKEMUS SÄHKÖISESSÄ 
ASIOINTIPALVELUSSA 
 Investointihankkeen hakemusliite (docx)
 Energiatuen arviointilomake (docx)
 Projektisuunnitelma, josta käy selville investoinnin sisältö ja kustannukset. 
 Suora takaisinmaksuaika ja CO2-päästöjen vähennys
 Selvityshankkeissa Selvityshankkeen hakemusliite (docx)
 Kun on suunnitteilla energiahanke, on hyvä keskustella Business 

Finlandin energiatukitiimin asiantuntijoiden kanssa. 
 https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/palvelut/rahoitus/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/energiatuki/


Energiatuki: vastauksia usein kysyttyihin 
kysymyksiin
 Loppuraportti ja kustannustilitys myös asiointipalvelussa
 Huom!!! Raportoitava 4kk:n raportointiaikana, myöhästyneelle tukea ei makseta.
 Erityisesti maksatusvaihe työllistää. BF:n järjestelmä on Tekesin innovaatio-rahoitusta 

varten viritetty ja on haasteellinen investointitukeen. Kannattaa maksatusvaiheessakin 
olla yhteydessä raportoinnin sujuvoittamiseksi.
 Kunnissa yhteyshenkilöiden muuttuminen jää usein päivittämättä asiointipalveluun
 Tarkista nimenkirjoitusoikeudet ja vastuullinen johtaja päätöksen hyväksymiseen(myös 

lomake käytössä)
 Tarkistakaa roolien vastuut, jos yhteyshenkilö ei kuulu hakijan organisaatioon
 Muistakaa Esco-sopimukset ja + 5%, 
 Tyypilliset kuntien projektit: aurinkosähkö, LTO-hukkalämpö, lämpöpumput,
 KL-verkkoon hukan myyminen



Yhteystiedot
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