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Energiatuki

Yrityksille, kunnille ja muille yhteisöille

Investointihankkeisiin jotka edistävät 

• uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, 

• energiansäästöä tai energiantuotannon tai käytön tehostamista

• vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja

• Selvityshankkeisiin (energiakatselmukset) 
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Miten?
• Haetaan aina paikallisesta ELY-

keskuksesta

• Lomakkeet:  Energiatuki investointiin

Energiatuki katselmukseen

• Taustaksi kannattavuuslaskelma

• Energiatehokkuusinvestoinneissa 
vaaditaan energiatehokkuussopimus 

• Nippu muita liitteitä, ohjeet lomakkeessa

• Keskustele ELY:n kanssa
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TUKIHAKEMUS ON AINA 

JÄTETTÄVÄ ENNEN 

HANKKEEN ALOITTAMISTA

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/tm_e1/index.html
https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/tm_e2/index.html
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Tukiprosentit, energiatuki investointiin:

• Uusiutuvan energian investoinnit
• max. 25% Lämpökeskukset käytännössä 10-15% ja aurinkosähkö- ja 

aurinkolämpöhankkeet 25 ja 20 % 

Edellytyksenä energiatehokkuussopimukseen kuuluminen

• Tuki tavanomaiseen teknologian energiatehokkuusinvestointeihin
• max. 20% sopimuskunnille ja -yrityksille

• max. 25 % sopimuskunnille ja -yrityksille käytettäessä ESCO-palvelua

• max. 15 % muille kunnille ja yrityksille käytettäessä ESCO-palvelua

• Tuki uuden teknologian investointeihin
• max. 40 %

• Uudesta teknologiasta ei ole olemassa ”listaa”, vaan hakijan on itse perusteltava 
uutuus

TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA

http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/
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Energiatuki investointiin: 
• Ala- ja ylärajat tuettaville investoinneille

• Tuettavan investoinnin alaraja 10.000 €
• Energiatehokkuutta edistävissä investoinneissa tuki voi pääsääntöisesti olla 

korkeintaan 500 000 €

• Takaisinmaksuaika yhtenä arviointikriteerinä
• Alle 3 vuotta – riittävän kannattavia toteutumaan ilman tukea
• 3-10 vuotta – ovat energiatuen näkökulmasta pääsääntöisesti tukikelpoisia
• 10-15 vuotta – voidaan harkinnan perusteella tukea, mutta energiatuen tulee 

kohdistua energiansäästön kannalta oleellisiin hankintoihin
• Yli 15 vuotta – pääasiallinen toteutusperuste on joku muu kuin energiansäästö

• Lomakkeet:  
Energiatuki;http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/tm_e1/index.ht
ml

• Katselmointi; 
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/tm_e2/index.html

TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/tm_e1/index.html
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/tm_e2/index.html
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Tukiprosentit, energiatuki 2016: 
Energiakatselmukset

• Tuki energiakatselmuksiin
• 50 % mikro- ja pk-yrityksille

• 60 % uusituvan energian kuntakatselmuksiin

• Tuki on harkinnanvarainen, mutta tukiprosentteja ei 
yleensä veivata

• 5.6.2014 jälkeen ei enää suurille yrityksille 
(energiatehokkuuslaki)

TUKIHAKEMUS ON AINA JÄTETTÄVÄ ENNEN HANKKEEN ALOITTAMISTA
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http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/
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