
Uusiutuvan energian tuet 

Tuet voidaan jakaa neljään eri rahoituskanavaan 
 
• Maatilojen energiainvestointeihin myönnettävät 

tuet (ELY) 
• Maaseudun yritystuet (ELY) 
• Energiatuki (TEM) 
• Syöttötariffi, uusiutuvan energian tuotantotuki 

(Energiavirasto) 
 
Pienkiinteistöillä kotitalousvähennys 
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MAVI - Maatalouden investointituet 

Maatilan energiantuotanto 
– Maatilan energiantuotannossa tarvittavat rakentamisinvestoinnit. 

Investointi on tukikelpoinen vain siltä osin kuin energia käytetään 
maatalouden tuotantotoiminnassa. 

– Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että energialaitoksessa 
hyödynnetään uusiutuvaa energialähdettä. 

– Maatilan lämpökeskuksessa voidaan hyödyntää myös turvetta, jos 
lämpöä voidaan tuottaa myös uusiutuvan energialähteen avulla 

– Myönnettävän tuen minimimäärä 7000 € 
– Hakemuksen liitteeksi liiketoimintasuunnitelma  

yrittäjätulovaatimus 
– Tuen määrä 40 % 
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Maaseudun yritystuet 

Tukea voi hakea  
• luonnollinen henkilö, osakeyhtiö, avoin yhtiö, 

kommandiittiyhtiö ja osuuskunta 
• pieni tai keskisuuri yritys  
• maatila. 
 
Tukivaihtoehdot 
• Perustamistuki 
• Investointituki (Lämpökeskukset 30 %, mahdollista 

saada tukea myös verkostoon) 
• Toteutettavuustutkimus 
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TEM Energiatuet 
Työ- ja elinkeinoministeriö voi hankekohtaisen harkinnan perusteella myöntää yrityksille, 

kunnille ja muille yhteisöille energiatukea sellaisiin ilmasto- ja 
ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät  

1. uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, 

2) energiansäästöä tai energiantuotannon tai käytön tehostamista 

3) vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja 
 

Tuen määrä 

• Lämpökeskukset (puupolttoaineet)  10 – 15 % 

• Lämpöpumppuhankkeet   15 % 

• Aurinkolämpöhankkeet  20 % 

• Pienvesivoima   15 – 20% 

• Kaatopaikkakaasu   25 % 

• Biokaasuhankkeet   25 % 

• Pientuulivoimalat   20 – 25 % 
 

Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki 
• Yli 5 milj. euron investoinnit liikenteen biopolttoaineen tuotantoon tai uuden energiateknologian 

kokeiluhankkeeseen 

LÄHDE: https://www.tem.fi/energia/energiatuki 
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Uusiutuvan energian syöttötariffi 
(tuotantotuki) 

• Energiavirasto 
• Syöttötariffijärjestelmässä sähkön tuottajalle, jonka voimalaitos on hyväksytty 

järjestelmään, maksetaan enintään kahdentoista vuoden ajan kolmen kuukauden 
sähkön markkinahinnan tai päästöoikeuden markkinahinnan mukaan muuttuvaa tukea 
(syöttötariffi). 

• Syöttötariffijärjestelmään hyväksytyssä tuulivoimalassa, biokaasuvoimalassa ja 
puupolttoainevoimalassa tuotetun sähkön tavoitehinta on 83,50 euroa 
megawattitunnilta 

• Puupolttoainevoimalassa ja biokaasuvoimalassa tuotetusta sähköstä maksetaan 
syöttötariffin korotuksena vakiona pysyvää lämpöpreemiota, jos lämpöä tuotetaan 
hyötykäyttöön ja voimalan kokonaishyötysuhde on vaaditun mukainen. 

• Syöttötariffin korotuksena maksettava lämpöpreemio on 20 euroa megawattitunnilta 
puupolttoainevoimalassa tuotetusta sähköstä ja 50 euroa megawattitunnilta 
biokaasuvoimalassa tuotetusta sähköstä. 

• generaattoreiden yhteenlaskettu nimellisteho on vähintään 100 kilovolttiampeeria 
(biokaasu ja metsähake), tuulivoimaloilla 500 kilovolttiampeeri. 
 

LÄHTEET: TEM uusiutuvan energian syöttötariffi 
http://www.energiavirasto.fi/uusiutuva-energia 
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