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Business Finland (=  entiset Tekes + Finpro)

• Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka 

tarjoaa innovaatiorahoitusta sekä kansainvälistymis-, 

investointi- ja matkailunedistämispalveluita. 

• Energiatuet 2017 TEKES ja 2018 Business Finland

• Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. 

www.businessfinland.fi

http://www.businessfinland.fi/


Tukiprosentit investoinneissa

• energiatehokkuussopimuksiin liittyvät investoinnit 20%, 

• Aurinkosähkö 25%

• Uusiutuvaenergia muut10-20% esim pumput ja 

lämpökeskukset

• mikroyritysten ja pk-yritysten kuntasektorin 

energiakatselmukset 40- 50 %



Aurinkosähkö

• Lisääntynyt suosio

• kWp hinnat laskeneet

• Erilaisia sopimus ja toteutusmalleja

Muista:

• Kilpailutus ja vertailu

• Kaikki kustannukset (pääkeskus ym.)



Miten tukea haetaan?

• Kirjaudu käyttäjäksi BF:n asiointipalvelussa: 

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

asiakkaille/asiointipalvelu/

• Hakemuksen malli ja liitelomakkeet löytyvät BF:n 

sivuilta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/palvelut/rahoitus/pk-ja-midcap-

yritys/energiatuki/ Täältä löytyvät myös Energiatuen 

yleiset ehdot, joihin hakijan on syytä tutustua

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


Hyväksyttävät kustannukset:

• Hyväksyttäviä kustannuksia ovat investointi- ja 

selvityshankkeista aiheutuneet menot, jotka ovat 

aiheutuneet projektista sen kestoaikana, alkaa 

päätöksestä. Tuella on oltava merkittävä vaikutus 

hankkeen käynnistämiseen

• Laiteostot, aineet ja tarvikkeet, ostetut palvelut

• Hankkeeseen kohdistuvat rahapalkat työajan 

seurannan mukaisesti ja henkilösivukustannukset



Erityisesti huomioitavaa:

• Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty 

ennen tukipäätöstä. 

• Tukea voidaan myöntää aikaisintaan 

rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin 

kustannuksiin. 

• Projektin vastuuhenkilön oltava tukea saavasta 

yrityksestä tai organisaatiosta



Kustannustilitys ja raportointi

• Katso ohjeet BF:n sivuilta:

• https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-

asiakkaille/palvelut/rahoitus/ohjeet-ehdot-ja-

lomakkeet/raportointi/

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/ohjeet-ehdot-ja-lomakkeet/raportointi/


Ota yhteyttä:

Business Finlandin energiatiimi

Markku Mäkelä, puh. 029 50 55247, Lahti

Timo Fager, puh. 029 50 55210, Tampere

Riitta Ketomäki, puh. 029 50 55233, Seinäjoki

Tapani Saarenpää, 029 50 55271, Seinäjoki

Mikko Tapojärvi, puh. 029 50 55277, Oulu

Erkki Väisänen, puh. 029 50 55285, Helsinki

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi (at) businessfinland.fi



Maatalouden energiatuki

Pirkanmaan ELY-keskus

Maaseutuyksikkö

Rahoitusasiantuntija Mikko Teivaala p. 0295 036 108

Rakennusinsinööri Jaakko Lemmetyinen p. 0295 036 066

Maksatusasiantuntija Juha Kurki p. 0295 036 143
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Tuensaajaa koskevat edellytykset
Hakijana luonnollinen henkilö

▪ Ikä:

– Väh.18 v. hakemuksen vireille tullessa

▪ Ammattitaito:

– Tarkoituksenmukainen vähintään toisen asteen ammatillinen 
luonnonvara-alan koulutus

– TAI 3 v. työkokemus ja väh. 10 ov. tai 15 op. koulutus 36 kk aikana 
tukipäätöksestä

– Jos tuotantosuunta ei muutu, väh. 3 v. työkokemus maataloudesta. 

▪ Maatalouden yrittäjätulo:

– Maatalouden tuotoista vähennetään muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot ja 
velkojen korot -> väh. 25 000 € viim. viidentenä kalenterivuotena tuen 
myöntämisestä

– Ei edellytetä kaikissa investoinneissa
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Tuen määrä

▪ Vaihtelee tukikohteittain 10 – 50 %

▪ Rakentamiseen väh. 7 000 € ja 
muihin väh. 3 000 €

▪ Jos investoinnin hyväksyttävät 
kok.kust. ovat alle 7 000 €  

-> EI korkotukilainaa ?

▪ Tukea enintään 1 500 000 € 
maatilaa kohden kolmen verovuoden 
aikana
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Energiantuotanto
A

A-, B- ja C-tukialue 40 %

▪ Uudisrakentamiseen, peruskorjaamiseen ja laajentamiseen maatilan 
energiantuotannossa tarvittavaan rakentamisinvestointiin

▪ Hyödyntää jätelämpöä, vesistön, ilman, maaperän, auringon tai muuta uusiutuvaa 
energiaa. 

▪ Tuetaan lämmön tuottamista tuotantotoiminnan rakennuksiin ja konehalliin tai –
korjaamoon. 

– Lämpökeskus voi lämmittää myös yksityistalouden kohdetta, mutta se osuus on 
tukikelvotonta. 
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Investointituen määrä

▪Sähköenergian tuotantojärjestelmä

▪Sisältää kaikki laitteistot ja teknisen tilan

▪Sähköntuotantojärjestelmässä 

yksikkökustannus 1300 €/kW alle 100 kW 

järjestelmässä ja siitä ylimenevä osa 950 

€/kW
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Investointituen hakeminen

Jatkuva haku, jaksotettu päätöksenteko 

-> Hakemuksia niputetaan ja pisteytetään

-> Päätökset tehdään noin 2 kk kuluessa hakujakson 
päättymisestä

Hakeminen Hyrrä-tietojärjestelmän kautta sähköisesti 

Lisätietoja: www.maaseutu.fi
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http://www.maaseutu.fi/

