Tuen käyttö ja tuen käytön raportointi
Kari Lavaste

Tuen käyttö I
• Toiminnanharjoittajan tulee käyttää tuesta vähintään 50 prosenttia
kehittämistoimeen, joilla toiminnanharjoittaja kehittää tuotantoaan
hiilineutraalimmaksi Suomessa
• Kehittämistoimi katsottaisiin hiilineutraaliutta edistäväksi, jos sillä pyritään
– kasvihuonekaasupäästöjen välttämiseen tai vähentämiseen,
– energian- tai materiaalien käytön tehostumiseen,
– toiminnan sähköistämiseen,
– kulutusjoustoon,
– uusiutuvan energian käytön lisäämiseen tai
– edellä mainittujen yhdistelmään laitoksella.
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Tuen käyttö II
• Toiminnanharjoittaja voi käyttää tuen yhteen tai useampaan kehittämistoimeen
• Tuki tulee kohdistaa kustannuksiin, jotka ovat muodostuneet sähköistämistukilain
voimaantulon 1.7.2022 jälkeen
• Tuen käytön tulee kohdistua toiminnanharjoittajan kehittämistoimista syntyviin
kustannuksiin, joihin ei kohdistu valtiontuiksi katsottavia tukia, kuten energiatukea
• Tukea maksetaan viimeisen kerran vuonna 2026. Koska tuen määrään liittyy
epävarmuutta, toiminnanharjoittajalle varataan aikaa vuoden 2026 jälkeen käyttää
tuki.
• Tuki tulee käyttää kehittämistoimiin viimeistään 31.12.2028
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Tuenkäyttösuunnitelma
• Toiminnanharjoittajan, jolle myönnetään tukea ensimmäisen kerran vuonna 2022, tulee toimittaa
tuenkäyttösuunnitelma viimeistään 31.12.2023
• Suunnitelma toimitetaan Energiavirastolle TESSAn (sähköinen asiointijärjestelmä) kautta.

• Toiminnanharjoittaja kuvailee, miten aikoo käyttää vähintään 50 prosenttia tuesta kehittämistoimiin, joilla
tuotanto saadaan hiilineutraalimmaksi.
• Toiminnanharjoittaja voi ennakoida tuen määrän kaikilta vuosilta ja tehdä suunnitelman kehittämistoimiin
käytettävän ennakoidun tuen määrän perusteella.

• Tuen käyttöön kohdistuvan 50 %:n ehdon valvonta tehdään jälkivalvontana. Käytännössä jälkivalvonta
tapahtuu siten että th toimittaa jälkikäteen selvityksen tuen käytöstä Energiavirastoon.
Toiminnanharjoittajien vastaa siitä, että kehittämistoimien hyväksyttävät kustannukset ovat oikeassa
suhteessa maksettavaan sähköistämistukeen nähden.
• Energiavirasto antaa päätöksen tuenkäyttösuunnitelmasta. Päätös maksaa 1900 euroa.
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Tuenkäyttösuunnitelmassa ilmoitettavat tiedot
• Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava itseään koskevat tiedot:
– Nimi, yritys- ja yhteisötunnus, tarpeelliset yhteystiedot sekä laitos tai laitokset, jonka tietojen perusteella myönnettyä
tukea tuen käyttösuunnitelma koskee.

• Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava tuenkäyttösuunnitelmassa seuraavat tiedot jokaisen kehittämistoimen
osalta, johon myönnettyä tukea suunnitellaan käytettävän:
1. kehittämistoimen nimi, pääasiallinen suorituskunta tai -kunnat;
2. kehittämistoimen kuvaus, sen toteuttamissuunnitelma ja -aikataulu;

3. arvio kehittämistoimen vaikutuksista kasvihuonekaasujen vähentämiseen sekä muista hiilineutraaliutta edistävistä
vaikutuksista;
4. selvitys kehittämistoimen arvioiduista kustannuksista ja niiden syntymisajankohdasta;
5. selvitys, ettei kehittämistoimesta aiheutuviin kustannuksiin kohdistu valtiontuiksi katsottavia tukia.
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Kehittämistoimen hyväksyttävät kustannukset
• Kehittämistoimen hyväksyttäviä kustannuksia ovat kustannukset, jotka aiheutuvat toiminnanharjoittajalle
kehittämistoimeen liittyvästä
– fyysiseen tai aineettomaan käyttöomaisuuteen kohdistuvasta investoinnista

– hankinnasta
•

ostoja, jotka kohdistuvat vaihto-omaisuuteen tai palveluun

•

esimerkiksi laitoksen toiminnanohjaus- tai energianhallintajärjestelmään kohdistuvat hankinnat, joilla edistetään laitoksen
materiaalivirtojen tehokkaampaa käyttöä tai energiatehokkuutta

– uusiutuvan energian hankinnasta
•

ostoja, jotka kohdistuvat uusiutuvaan energiaan

•

ostoja, jotka kohdistuvat uusiutuvan energian alkuperätakuisiin

– tutkimus- ja kehittämistoiminnasta
•

perustutkimus, teollinen tutkimus, kokeellinen kehittäminen ja toteutettavuustutkimus sekä näiden yhdistelmä (asetus 1444/2014, 2 §)
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Tuen kohdistaminen kehittämistoimien hyväksyttäviin
kustannuksiin
• Investoinnin, hankinnan ja uusiutuvan energian hankinnan tapauksessa tuki tulee kohdistaa
kehittämistoimeen laitoksella, jonka tietojen perusteella tukea on myönnetty eli tukea ei voi kohdistaa
laitokseen, joka on sähköistämistukilain soveltamisalan ulkopuolella
– Tarkennus: Jos toiminnanharjoittajalle on myönnetty tukea useiden laitosten tietojen perusteella, voi toiminnanharjoittaja
itse päättää, millä laitoksella tai laitoksilla kehittämistoimi(a) tehdään

• Hankinnan tai uusiutuvan energian hankinnan kustannukset ovat hyväksyttäviä siltä osin kuin hankinnan
kohde käytetään laitoksella, jolle on myönnetty sähköistämistukilain mukaista tukea.
• Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuen voi kohdistaa kustannuksiin, jotka aiheutuvat toiminnanharjoittajan
toiminnasta Suomessa.
• Tutkimus- ja kehittämistoiminnasta toiminnanharjoittajalle syntyviä kustannuksia hyväksytään myös tuen
ulkopuolisten toimintojen osalta, koska tuen käyttö tutkimus- ja kehittämistoimintaan tuen ulkopuolisilla
toimialoilla ei aiheuta kilpailuhaittaa.
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Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole
• yleiskustannukset;
• edustusmenot;
• vapaaehtoiset henkilövakuutukset;
• korot ja muut rahoituskustannukset;
• valtion maksuperustelakiin perustuvat maksut,
• kustannusvaraukset;

• matkakustannukset;
• toimistolaitteiden, autojen ja muiden vastaavien kestokulutushyödykkeiden hankintakustannukset; ja
• toiminnanharjoittajan maksamat arvonlisäverot.
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Tuenkäyttösuunnitelman muuttaminen
• Muutos tehdään TESSA-järjestelmä kautta.
• Toiminnanharjoittajan pitää muuttaa tuenkäyttösuunnitelmaa, jos
– siinä hyväksytty kehittämistoimi muuttuu merkittävästi,
– kehittämistoimi korvautuu toisella kehittämistoimella tai
– toiminnanharjoittajan lisää käyttösuunnitelmaan uuden kehittämistoimen.

• Merkittäviä muutoksia eivät ole
– muutokset, jotka eivät olennaisesti muuta toiminnanharjoittajan suunniteltua tuen käyttöä
hyväksyttyihin kustannuksiin tai
– kehittämistoimen toteutusaikataulussa tapahtuvat muutokset, jos tuki on käytettävissä kehitystoimen
kustannuksiin 31.12.2028 mennessä.

• Energiavirasto antaa päätöksen tuenkäyttösuunnitelman muuttamisesta. Päätös maksaa 1500 €.
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Tuen käytön raportointi
• Toiminnanharjoittajan on toimitettava Energiavirastolle selvitys tuen käytöstä käyttösuunnitelmassa
hyväksyttyihin kehittämistoimiin viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2029. Selvityksen liitteenä tulee
toimittaa:
1. luotettava kustannusselvitys kehittämistoimen toteutuneista kustannuksista, jotka ovat syntyneet 1.7.2022 ja
31.12.2028 välisenä aikana;
2. tilintarkastuslain (1141/2015) 1 luvun 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun tilintarkastajan antama raportti havainnoistaan
koskien kustannusselvityksessä kehittämistoimelle tilitettyjä kustannuksia.

• Jos kehittämistoimen hyväksyttävien kustannusten ostolaskujen määrä on vähäinen, Energiavirasto voi
hyväksyä vaihtoehtona mainitulle tilintarkastajan raportille, että toiminnanharjoittaja liittää selvitykseen
kopion ostolaskuista ja maksutositteet, joista ilmenee, että laskut on maksettu.
• Toiminnanharjoittajan on Energiaviraston pyynnöstä toimitettava ajantasainen selvitys tuen käytöstä myös
muulloin kuin 30.6.2029.
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Kiitos
sahkoistamistuki@energiavirasto.fi

