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Esityksen sisältö



Sähköistämistukitiimi (1)

Tiina Arto, ylitarkastaja, UE-ryhmä Pyry Penttinen, yli-insinööri, UE-ryhmä
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Jani Torniainen, yli-insinööri, UE-ryhmä



Sähköistämistukitiimi (2)

Anu-Maria Olli, tekninen asiantuntija, pk Ville-Matti Rissanen, asiantuntija, pk
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Kari Lavaste, ylitarkastaja, pk



Sähköistämistukitiimi (3)

Ida Berg, juristi, energiatehokkuusryhmä Tiia Jyräsalo, asiantuntija, pk-ryhmä
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Mahdollisesti rekrytoitava HTV



Sähköistämistuen hakuaika ja -tapa

2022

• VNA (ehdotus): tukihakemus on toimitettava 

Energiavirastolle viimeistään 30 päivänä 

syyskuuta 2022

• Energiavirasto tiedottaa myöhemmin 

tukihakemuksen täyttämisen aloitusajankohdan 

• Toiminnanharjoittaja täyttää tukihakemukseen  

tarkasteluvuoden 2021 tiedot

2023-2025

• VNA (ehdotus): Tukihakemus 

tulee toimittaa Energiavirastolle 

viimeistään 31 päivänä 

maaliskuuta tarkasteluvuotta 

seuraavana vuonna

6

• Toiminnanharjoittaja hakee sähköistämistukea  Energiaviraston sähköisen TESSA-

asiointijärjestelmän kautta, edellyttää Suomi.fi-valtuutuksen hakemista (näistä 

tiedotamme myöhemmin)



Energiakatselmusvelvoite

• Yksi tuen myöntämisen edellytyksistä

• Kun suuri yritys hakee tukea, sillä tulee olla

– energiatehokkuuslain (1429/2014) 2 luvun 

mukainen energiakatselmus tai

– sertifioitu ISO 50001 energianhallintajärjestelmä tai

– sertifioitu ISO 14 001 ympäristöjärjestelmä ja 

sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ tai

– energiatehokkuussopimus ja 

energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+

• Pk-yrityksen tulee osoittaa täyttävänsä 

energiakatselmusvelvoite jollain yllä mainitulla 

tavalla viimeistään tuen myöntämisvuotta 

seuraavana vuonna 

Suuri yritys
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• TESSA-järjestelmässä kysytään toiminnanharjoittajalta mm.

– Laitoksen yleiskuvaus ja kaaviokuva

– Laitoksen tuotannon ja sähkönkulutuksen määrittäminen sekä näihin liittyvät mittauslaitteet ja 

tietojärjestelmät

• Tänä vuonna hakemuksen tiedot käydään läpi Energiaviraston ja toiminnanharjoittajan 

välisessä Teams-kokouksessa. Osa hakemuksista käsitellään pyydettyjen dokumenttien 

perusteella.

• Jatkossa Energiavirasto tekee myös laitoskäyntejä
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Alustavaa tietoa hakemustietojen varmentamisesta



Sähköistämistuen nettisivut ja sähköpostiosoite

• Nettisivut julkaistaan lähiaikoina 

Energiaviraston sivuilla sijainnissa: 

Toimialat -> Uusiutuva energia -> 

Sähköistämistuki

– Infowebinaarin esitykset

– Myöhemmin tarkempaa tietoa, kuten tuen 

hakijan ohje jne.

• sahkoistamistuki@energiavirasto.fi
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mailto:sahkoistamistuki@energiavirasto.fi


• Näillä näkymin Energiavirasto pitää seuraavan webinaarin elokuussa

• Aiheena mm. tuen hakeminen TESSA-järjestelmässä

• Jos et saanut Energiaviraston lähettämää tietoa tästä infowebinaarista suoraan omaan 

sähköpostiosoitteeseesi ja haluat saada tiedon seuraavasta webinaarista ja tuen 

hakemisen aloitusajankohdasta, niin lähetä sähköposti osoitteeseen 

sahkoistamistuki@energiavirasto.fi. Lisäämme sähköpostiosoitteesi alkuvaiheen 

tiedotuslistaan. Myöhemmin tiedotamme TESSA-järjestelmän yhteystietojen 

perusteella.
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Seuraava sähköistämistuen webinaari
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Sähköistämistukitiimi kiittää mielenkiinnosta!

sahkoistamistuki@energiavirasto.fi


