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Läpikäytävät asiat:



• Toiminnanharjoittajan pitää ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen sahkoistamistuki@energiavirasto.fi 

otsikolla ”Ilmoitus hakeutumisesta sähköistämistuen piiriin” vähintään seuraavat tiedot:

– toiminnanharjoittajan nimi ja y-tunnus

– laitokset, joiden perusteella tukea haetaan

– toiminnanharjoittajan yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

• Yhteyshenkilön sähköpostiosoite on osoite, johon Energiavirasto lähettää toiminnanharjoittajaa koskevia 

viestejä, kuten hakemusten täydennyspyynnöt ja ilmoitukset hakemusten hyväksynnästä tai hylkäämisestä. 

Sähköpostiosoitteita voi ilmoittaa useamman.

• Ilmoituksen perusteella toiminnanharjoittaja luodaan TESSA:an

• Jos ilmoitusta ei ole vielä lähetetty, niin lähetä ASAP! Hakemuksia ei voi tehdä ennen ilmoitusta.
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Ilmoitus Energiavirastolle



• TESSA-järjestelmässä käytetään Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-valtuutuspalvelua, jolla 

toiminnanharjoittaja itse hallinnoi käyttäjiensä pääsyn asioimaan järjestelmään.

• Valtuusasia: Energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuen hakeminen

• Tarkempaa ohjeistusta:

– Energiaviraston sivulta https://energiavirasto.fi/suomi.fi-valtuutus

– Digi- ja väestötietoviraston sivulta https://www.suomi.fi/valtuudet/
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Suomi.fi-valtuutukset

https://energiavirasto.fi/suomi.fi-valtuutus
https://www.suomi.fi/valtuudet/


Sisäänkirjautumissivu ja ohjeet

• TESSAn info-/sisäänkirjautumissivu 

https://tessa.energiavirasto.fi

• Sivulle pääsee suoraan myös Energiaviraston 

kotisivujen www.energiavirasto.fi etusivun 

alalaidassa olevasta TESSA-linkistä

• TESSAan pääsee kirjautumaan ylälaidan 

”Kirjaudu sisään”-kohdasta → Suomi.fi-

tunnistautuminen

• Infosivulla myös linkkejä eri ohjeisiin mm. 

TESSAn käyttöohjeeseen ja 

tuenhakijaohjeeseen
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https://tessa.energiavirasto.fi/
http://www.energiavirasto.fi/


• Sisäänkirjautumisen jälkeen näkyy kolme välilehteä: Toiminnanharjoittajat, Laitokset ja Hakemukset

• ”Toiminnanharjoittajat”-välilehdellä näkee edustamansa toiminnanharjoittajat järjestelmässä. Muokkaa-

painikkeesta pääsee tarkastelemaan ja muokkaamaan toiminnanharjoittajan tietoja → MUISTA TARKISTAA 

JA TÄYDENTÄÄ TIEDOT ENNEN HAKEMUKSEN ALOITTAMISTA!
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TESSAn päävälilehdet: Toiminnanharjoittajat-välilehti



• ”Laitokset”-välilehden kautta toiminnanharjoittaja voi luoda laitoksia TESSA-järjestelmään, tarkastella jo 

aikaisemmin luotujen laitoksien tietoja ja myös muokata niitä

• Laitoksen luomisen jälkeen laitokselle voi aloittaa hakemuksia
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TESSAn päävälilehdet: Laitokset-välilehti



• ”Hakemukset”-välilehdellä voidaan aloittaa uusia hakemuksia ”Lisää uusi hakemus”-painikkeen avulla. 

Painikkeen painamisen jälkeen valitaan hakemustyyppi, toiminnanharjoittaja, laitos ja tarkasteluvuosi. 

Tämän jälkeen painetaan ”Lisää uusi”-painiketta ja hakemusrivi muodostuu ”Hakemukset”-välilehdelle: 
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TESSAn päävälilehdet: Hakemukset-välilehti



• Välilehdeltä näkee kaikki toiminnanharjoittajan aloittamat hakemukset

• Itse hakemuksen välilehdille/sivuille pääsee painamalla hakemusrivin diaarinumerokohtaa

• Hakemusrivin oikeassa laidassa on ”Muokkaa”-painike, joka vie ”Hakemuksen tiedot”-sivulle:

– Sivulta näkee hakemuksen perustietoja ja hakemukseen liittyvät liitteet. Tämän sivun kautta toiminnanharjoittaja syöttää

hakemukseen sisällytettävät liitteet. Liitteiden lisäämisestä kerrotaan myöhemmin esityksessä.

– ”Hakemuksen tiedot”-sivulta löytyvät myös pdf-tulosteet (esim. hakemus-pdf ja täydennys-pdf) ja päätöksen teon 

jälkeen sivulta pääsee hakemaan/avaamaan päätöksen.

• Kun hakemusta ei ole vielä jätetty/lähetetty Energiavirastolle, niin keskeneräisen hakemuksen voi poistaa 

”Muokkaa”-painikkeen alla olevan ”Poista”-painikkeen avulla. 
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TESSAn päävälilehdet: Hakemukset-välilehti



• Tukihakemus sisältää neljä (4) välilehtisivua, joista TESSA täyttää automaattisesti kaksi ensimmäistä sivua

toiminnanharjoittajan ja laitoksen tiedoilla

• 3. välilehdelle annetaan seurantiedot esim. valitaan tuettavat tuotteet. Tuotteet lisätään yksitellen

valitsemalla tuotteen toimiala ja tuote, ja painamalla ”Lisää tuote”. Tuoterivi ilmestyy sivun alalaidan

tuotetaulukkoon.
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Tukihakemus



• Viimeisellä 4. ”Muut tiedot”-välilehdellä kysytään mm. tukipäätöksen kieli (suomi/ruotsi), mahdolliset

lisätiedot, tukihakemuksen julkisuustiedot ja suostumusta sähköiseen tiedoksiantoon.

• Kun kaikki tarvittavat tiedot on annettu, niin hakemuksen yläosassa olevaa ”Lähetä”-painiketta painamalla 

toiminnanharjoittaja allekirjoittaa hakemuksen sähköisesti edustamansa yrityksen puolesta ja hakemus 

siirtyy käsittelyyn Energiavirastolle. Samalla ”Muut tiedot”-välilehdelle Allekirjoitus-kohtaan kirjautuu 

tukihakemuksen allekirjoittajan nimi ja allekirjoitusaika.

• Tarkempi ohjeistus hakemuksen kysymyksiin löytyy tuenhakijaohjeesta!
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Tukihakemus



• Liitteiden (pdf tai excel) lisääminen tapahtuu aikaisemmin mainitulta ”Hakemuksen tiedot”-sivulta. Sivun 

kautta toiminnanharjoittaja syöttää hakemukseen sisällytettävät liitteet ja perustelee mahdolliset liitteiden 

liikesalaisuudet. Muista tallentaa kun salassapitotiedot on annettu!
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Liitteiden lisääminen hakemukseen



• Energiavirasto voi palauttaa hakemuksen täydennettäväksi

• Energiaviraston palautettua hakemus täydennettäväksi, järjestelmä lähettää asiasta automaattisen 

sähköposti-ilmoitusviestin toiminnanharjoittajalle ja hakemuksen tilaksi tulee ”Palautettu täydennettäväksi”

• Täydennyspyyntö sekä Energiaviraston asettama täydennyspyynnön määräaika ovat luettavissa 

hakemukselle ilmestyneellä uudella välilehdellä ”Täydennyspyyntö”. 

• Kun kaikki tarvittavat täydennykset on tehty, niin hakemuksen yläosassa olevaa ”Lähetä”-painiketta 

painamalla toiminnanharjoittaja allekirjoittaa hakemuksen uudelleen ja hakemus palautuu Energiaviraston 

käsittelyyn.
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Hakemuksen palautus täydennettäväksi



IRT-viestintäpalvelu

• Energiavirasto voi kysyä hakemukseen lisätietoja/-selvityksiä TESSAan kytketyn Energiaviraston IRT-

viestintäpalvelun avulla. 

• Jos Energiavirasto kysyy tätä kautta jotain, niin toiminnanharjoittajan yhteyshenkilö saa asiasta 

sähköpostin

• Sähköpostin lähettäjä on kirjaamo@energiavirasto.fi ja otsikkona ”Uusi viesti TESSA-palvelussa”. Viesti 

alkaa tekstillä ”Teille on saapunut viesti Energiaviraston TESSA-palveluun. Viesti voi edellyttää 

toimenpiteitä. Voitte lukea viestin tästä linkistä”

• Viestin liitteineen pääsee lukemaan linkkiä painamalla ja tunnistautumalla Suomi.fi-tunnistuksella

• Vastaus annetaan tekstikenttään ja vastauksen liitteeksi voi lisätä pdf- ja excel-liitteitä. 

• Jos vastauksessa salaista tietoa, niin rastitetaan ”Sisältää salassapidettävää tietoa” ja mainitaan 

vastauksessa mikä osa on salaista perusteluineen

• Jos vastaajalla on valtuutus TESSAan usealta toiminnanharjoittajalta, niin kohdasta ”Valitse yritys”-

valitaan se toiminnanharjoittaja jonka puolesta vastaus annetaan

• Vastaus lähetetään ”Lähetä viesti”-painikkeella
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IRT-viestintäpalvelu
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Näkymä viestiketjusta IRT-palvelussa:



Kiitos

sahkoistamistuki@energiavirasto.fi


