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Asetusehdotuksen sisältö



1 Tuen määrän laskeminen (1 – 3 §)

a) Sovellettaessa sähkönkulutuksen tehokkuuden vertailuarvoa

• Tuen laskenta kunkin tuotteen osalta erikseen

• Perusteena toteutunut tuotos

b) Sovellettaessa toissijaista sähkönkulutuksen tehokkuuden 
vertailuarvoa

• Toteutuneen sähkönkulutuksen perustuttava 

i. yhteisesti mitatulle sähkönkulutukselle; 

ii. tuotekohtaisesti mitatulle sähkönkulutukselle; tai

iii. laskennalliselle arvolle, joka määritetään tuotteiden, joihin sovelletaan toissijaista 
sähkönkulutuksen tehokkuuden vertailuarvoa ja laitoksen muun tuotannon 
tuotostonnien suhteena.

c) Laitoksen tuottaessa tukeen oikeuttamattomia tuotteita

• Laitos tuottaa sekä tukikelpoisia että tukeen oikeuttamattomia tuotteita

• Maksettava enimmäistuki lasketaan ainoastaan tukikelpoisten tuotteiden osalta



2 Hakemuksen toimittaminen (4 §)

• Energiavirastolle
• Ensisijaisesti sähköisen asiointijärjestelmän kautta

• Viimeistään 31.3. tarkasteluvuotta seuraavana vuonna

• Poikkeus: tarkasteluvuosi 2021 – toimitus viimeistään 
30.9.2022



3 Tukea haettaessa toimitettavat tiedot (5 – 7 §)

1) nimi; 

2) yritys- ja yhteisötunnus; 

3) yhteystiedot;

4) yhteystiedot tuen maksamista varten;

5) selvitys tosiasiallisesta edunsaajasta; 

6) selvitys siitä, onko toiminnanharjoittaja energiatehokkuuslain (1429/2014) 6 §:n 1 
kohdan mukaisesti velvollinen tekemään 4 §:n mukaisen yrityksen 
energiakatselmuksen;

7) selvitys 

a) energiatehokkuuslain 2 luvun mukaisen energiakatselmuksen 
tekemisestä;

b) vapautumisesta energiakatselmuksen tekemisestä energiatehokkuuslain 7 
§:n nojalla; tai

c) siitä, että toiminnanharjoittaja on vapautettu tiedon toimittamisesta 
sähköistämistukilain 4 §:n 2 momentin perusteella; 

8) selvitys yhteenlasketusta, sähköistämistukilain 4 §:ssä tarkoitetun hiilettömän 
sähkön kulutuksen osuudestaan hakemusvuotta edeltävänä vuonna  niiden laitosten 
osalta, joiden tietojen perusteella tukea haetaan; ja

8) selvitys, ettei toiminnanharjoittaja ole sähköistämistukilain 4 §:n 4 momentin 
mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. 



3 Tukea haettaessa toimitettavat tiedot /2

• Lisäksi sen laitoksen osalta, jonka tietojen perusteella tukea 
haetaan:

1) laitoksen nimi

2) laitoksen sijainti NUTS II-tasolla tai sitä tarkemmalla 
tasolla;  

3) selvitys toimialoista, joilla laitos toimii;

4) tarkasteluvuosi, jonka tietojen perusteella tukea 
haetaan; 

5) selvitys laitoksen toiminnasta; ja

6) selvitys laitoksen toiminnassa olosta tukea haettaessa.



3 Tukea haettaessa toimitettavat tiedot /3

• Tuotteille on käytettävissä sähkönkulutuksen tehokkuuden 
vertailuarvo:

• selvitys laitoksen sähköistämistukilain 3 §:n mukaisesta toteutuneesta 
tuotoksesta kunkin tuotteen osalta, jolle tukea haetaan

• Jos myös komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/331 
(komission ilmaisjakoasetus) vahvistettu sähkön ja polttoaineen 
vaihdettavuus, selvitys sähköistämistukilain liitteessä 3 tarkoitetuista 
laitoskohtaisista suorista kokonaispäästöistä sekä asianmukaisista 
välillisistä päästöistä

• Sovellettaessa toissijaista sähkönkulutuksen tehokkuuden 
vertailuarvoa

• Selvitys laitoksen sähköistämistukilain 3 §:n mukaisesta toteutuneesta 
sähkönkulutuksesta



4 Tukipäätöksen sisältö (8 §)

• Tukea saava toiminnanharjoittaja

• Laitos, jonka tietojen perusteella tuki laskettu

• Tuen määrä ja siihen vaikuttaneet seikat kunkin toimialan tai 
toimialan osan osalta

• Tuen määrä, joka toiminnanharjoittajan tulee käyttää 14 §:n 
mukaisiin kehittämistoimiin



5 Tuen käyttösuunnitelma (9 – 12 §)

• Suunnitelma tuen sähköistämistukilain mukaisesta käytöstä

• Toimitetaan Energiavirastolle tuen myöntämisvuotta 
seuraavan vuoden loppuun mennessä, kun tukea myönnetty 
ensimmäisen kerran

• Suunnitelmassa ilmoitettavat tiedot: 11 §

• EV hyväksyy



Kehittämistoimen hyväksyttävät 
kustannukset (13 §)

• kustannukset, jotka aiheutuvat toiminnanharjoittajalle kehittämistoimeen 
liittyvästä fyysiseen tai aineettomaan käyttöomaisuuteen kohdistuvasta 
investoinnista, hankinnasta, uusiutuvan energian hankinnasta, tutkimus- ja 
kehittämistoiminnasta tai näiden yhdistelmästä.

• Ei:

1) yleiskustannukset; 

2) edustusmenot; 

3) vapaaehtoiset henkilövakuutukset; 

4) korot ja muut rahoituskustannukset;

5) valtion maksuperustelakiin (150/1992) perustuvat maksut,

6) kustannusvaraukset; 

7) matkakustannukset; 

8) toimistolaitteiden, autojen ja muiden vastaavien 
kestokulutushyödykkeiden hankintakustannukset; ja

9) toiminnanharjoittajan maksamat arvonlisäverot. 

• Hyväksyttävien kustannusten tulee olla syntyneet viimeistään 31.12.2028.



6 Kehittämistoimien hyväksyttävien 
kustannusten kohdistuminen (14 §)

• Kohdistuttava toimintaan yhdellä tai useammalla laitoksella, 
jonka tietojen perusteella sähköistämistukilain mukaista tukea 
on myönnetty

• Investoinnin, hankinnan tai uusiutuvan energian hankinnan 
kohde käytettävä yhdellä tai useammalla laitoksella, jonka 
tietojen perusteella tukea myönnetty

• Kohdistuttava toimintaan Suomessa



7 Tuen saajan kirjanpitovelvollisuus (15 §)

• Toiminnanharjoittajalla velvollisuus pitää projektikirjanpitoa 
osana kirjanpitolain mukaista kirjanpitoaan



8 Tuen käytön selvittäminen (16 §)

• selvitys tuen käytöstä hyväksyttyihin kehittämistoimiin 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2029

• Selvityksen liitteenä toimitettava

1) luotettava kustannusselvitys kehittämistoimen 
toteutuneista kustannuksista, jotka ovat syntyneet lain 
voimaantulon jälkeen ja ennen 31.12.2028; ja

2) tilintarkastuslain (1141/2015) 1 luvun 2 §:n 1 kohdassa 
tarkoitetun tilintarkastajan antama raportti havainnoistaan 
koskien kustannusselvityksessä kehittämistoimelle 
tilitettyjä kustannuksia. 



Kiitos!
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