Uusiutuvan energian investointituet
Tässä tekstissä esitellään uusiutuvan energian oleellisimpia investointitukia. Uusiutuvaa energiaa tuetaan
Suomessa erilaisilla tukimuodoilla, joiden tarkoituksena on edistää kestävää kotimaista energiantuotantoa.
Viralliset tulkinnat ja yksityiskohdat kannattaa aina tarkistaa tuen hakemista harkitessa tukea myöntävältä
viranomaiselta. Tukipolitiikassa voi tapahtua nopeitakin muutoksia, joten tukiehdot kannattaa siksikin
tarkistaa aina alkuperäisistä lähteistä.

Business Finlandin Energiatuki
Business Finlandin energiatuki on suunnattu kaiken kokoisille yrityksille, mukaan lukien ammatin- ja
liikkeenharjoittajat ja toiminimet sekä yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt. Energiatuella pyritään
erityisesti edistämään uuden energiateknologian käyttöönottoa ja markkinoille saattamista. Alaraja
tuettaville investointihankkeille on 10 000 euroa. Tuuli- ja biokaasuhankkeiden osalta tuetaan vain hankkeita,
jotka eivät kuulu syöttötariffijärjestelmän piiriin. Business Finlandin verkkosivuilla on määritelty, että
energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi -ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:
1) uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä ja jossa
- edistetään uutta teknologiaa ja sen kaupallista hyödyntämistä
- investoidaan uuteen laitokseen tai
- kyse on sellaisesta korvausinvestoinnista, jolla lisätään merkittävästi uusiutuvan energian tuotantomäärää
tai saavutetaan muu merkittävä myönteinen tavoitteen mukainen energiavaikutus
2) energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista ja
- jonka tarkoituksena ei ole pakollisen ympäristövelvoitteen saavuttaminen
- kyse ei ole energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaisesta yritykselle pakollisesta energiakatselmuksesta
3) muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi.
Energiatuen myöntäminen on harkinnanvaraista ja tuen myöntämisessä etusijalla ovat uuden teknologian
hankkeet. Myös tavanomaisen teknologian hankkeita voidaan tukea harkitusti ja etusijalla ovat hyvin
valmistellut hankkeet ja huolellisesti laaditut tukihakemukset.
Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Lisäksi tukea voidaan myöntää
aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin. Tuella on oltava merkittävä vaikutus
hankkeen käynnistämiseen.

Vuodelle 2018 energiatuen ohjeelliset tukiprosentit ovat seuraavia:
Uusiutuvan energian investoinnit vuonna 2018 (tavanomainen teknologia) (Business Finland):
Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet)

10–15 %

Lämpöpumppuhankkeet

15 %*

Aurinkolämpöhankkeet

20 %

Pienvesivoimahankkeet

15–20 %

Kaatopaikkakaasuhankkeet

15–20 %

Aurinkosähköhankkeet

25 %

Biokaasuhankkeet

20–30 %

Pientuulivoimahankkeet

20–25 %

* Pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, joihin sovelletaan energiansäästöön
liittyviä tukiprosentteja.
Tukitasoista, tuettavista hankkeista ja tuen hakemisesta löytyy lisätietoa Business Finlandin sivuilta.

Maaseudun yritystuki energiainvestoinneissa
Maaseudun mikroyritykset, pienet yritykset ja keskisuuret yritykset voivat joissakin tapauksissa hakea
uusiutuvan energian investointeihin maaseudun yritystukea. Tuettavan yrityksen täytyy sijaita maaseudulla
ja toiminnan on oltava vakaalla pohjalla. Yrityksen on annettava toimeentulo vähintään yhdelle henkilölle.
Maaseuduksi luokitellaan tukea haettaessa koko Pohjois-Karjala Joensuun keskustaa lukuun ottamatta.
(Mavi). Alueluokituksista löytyy lisätietoa täällä.
Investointituen tukitaso uusiutuvan energian tuotantoon tai jakeluun liittyvissä investoinneissa riippuu
yrityksen sijainnista, koosta ja siitä, onko kyseessä laajennus vai uusi laitos. Pohjois-Karjalassa tukitaso on
pienille- ja mikroyrityksille 20 %, kun kyseessä on laajennus ja 30 %, kun kyseessä on uusi laitos. Lisätietoa
tukitasoista löytyy Mavin sivuilta. Tuen määrä on investoinneissa aina vähintään 2 000 €, tätä pienempiä
investointeja ei tueta (ELY-keskus).
Tukea voi hakea myös investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden
hankintaan ja sitä voidaan myöntää maataloustuotteiden jalostusyrityksille 40 % hyväksytyistä
kustannuksista. Muille yrityksille toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää de minimis -tukena 50 %
hyväksytyistä kustannuksista. (Mavi).
Maaseudun yritystukia haetaan alueellisista ELY-keskuksista tai Leader-ryhmistä. Yhteystiedot löytyvä täältä.

Maatalouden investointituet
Maatalouden energiainvestointeja tuetaan maatalouden investointitukien kautta. Investointi on
tukikelpoinen vain siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa. Tuen myöntämisen
edellytyksenä on, että energialaitoksessa hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä. Maatalouden
investointitukia voi hakea sähköisestä Hyrrä-palvelussa. Tukitaso on energiainvestoinneissa 40 %
hyväksytyistä kustannuksista (20.4.2016 alkaen). Tuen määrä on kuitenkin aina yli 7 000 euroa, sen
pienempään investointiin ei myönnetä tukea. (Mavi).
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