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TEM/177/08.10.02/2017 

TUKIOHJELMA:  

UUSIUTUVAN ENERGIAN JA UUDEN ENERGIATEKNOLOGIAN RPA-TUKI 2017/2018 

1. Tukiohjelma ja sen tavoitteet 

Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian RPA-tuki 2017/2018 -tukiohjelman, jäljempänä tukioh-
jelma, tavoitteena on edistää investointeja tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoden 2030 kansallisten ja 
EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 

2. Säädösperusta 

Tukiohjelma perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 
107 ja 108 artiklan mukaisesti annettuun komission asetukseen (EU) N:o 651/2014, jäljempänä ryhmäpoik-
keusasetus, joka on julkaistu 26 päivänä kesäkuuta 2014 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 187.  
 

3. Soveltamisala 

Tukiohjelman mukaista tukea myönnetään valtionavustuslain (688/2001) ja uusiutuvan energia ja uuden 
energiateknologian investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 
(145/2016), jäljempänä energiakärkihankeasetus, mukaisesti.   

Tukiohjelman mukainen tuki on energiakärkihankeasetuksen 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
ryhmäpoikkeusasetuksen mukaista tukea.  

 
4. Tuettavat hankkeet 

Tukiohjelman mukaan voidaan myöntää energiakärkihankeasetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
investointihankkeeseen: 

a) ryhmäpoikkeusasetuksen 38 artiklassa tarkoitettua investointitukea energiatehokkuustoimenpitei-
siin, jos tuki yhdelle yritykselle ja yhtä investointihanketta kohden on enintään 10 miljoonaa euroa 
(jäljempänä energiatehokkuustuki);  

b) ryhmäpoikkeusasetuksen 41 artiklassa tarkoitettua investointitukea uusille laitoksille uusiutuvista 
energialähteistä tuotetun energian käytön edistämiseen, jos tuki yhdelle yritykselle ja yhtä investoin-
tihanketta kohden on enintään 15 miljoonaa euroa (jäljempänä uusiutuvan energian tuki); 

c) ryhmäpoikkeusasetuksen 46 artiklassa tarkoitettua investointitukea energiatehokkaaseen kauko-
lämmitykseen tai -jäähdytykseen (jäljempänä energiatehokkaan kaukolämmityksen tuki); 

d) ryhmäpoikkeusasetuksen 56 artiklassa tarkoitettua investointitukea infrastruktuurihankkeelle, jos 
tuki yhdelle hankkeelle on enintään 10 miljoonaa euroa eivätkä hankkeen kokonaiskustannukset ole 
yli 20 miljoonaa euroa (jäljempänä infrastruktuurituki). 

Tukiohjelman nojalla ei myönnetä: 
a) tukea yritykselle, jota koskee EU:n komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton pe-

rintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi; 
b) ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa tarkoitetulle vaikeuksissa olevalle; 
c) energiatehokkuustukea, jos investoinnin tavoitteena on jo hyväksyttyjen unionin normien noudat-

tamisen varmistaminen; 
d) uusiutuvan energian tukea vesivoimalalle, joka ei ole yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun Eu-

roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY mukainen; 
e) uusiutuvan energian tukea biopolttoaineiden tuotantoa varten, jos tuotettavat biopolttoaineet eivät 

ole kestäviä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) mukaisesti, niiden raaka-
aineena käytetään ravintokasvien syötäväksi kelpaavia osia tai niihin sovelletaan biopolttoaineiden 
käytön edistämisestä liikenteessä annetussa laissa (446/2007) säädettyä jakeluvelvoitetta; 

f) infrastruktuuritukea, jos infrastruktuuri ei ole siitä kiinnostuneiden käyttäjien saatavissa avoimin, lä-
pinäkyvin ja syrjimättömin perustein eikä sen käytöstä tai myynnistä perittävä hinta vastaa markki-
nahintaa. 
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5. Tuen kannustava vaikutus  

Tukea tulee hakea energiakärkihankeasetuksen 7 ja 8 §:n mukaisesti ennen hankkeen käynnistämistä. 
 

6. Tuen enimmäismäärä 

Tuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi energiakärkihankeasetuksen 10 §:n 1 momentin nojalla ol-
la enintään 40 prosenttia. Tuki kohdistetaan asetuksen 10 §:n 2 momentin mukaisiin hyväksyttäviin kustan-
nuksiin. 

Energiakärkihankeasetuksen mukaan määräytyvän tuen määrä tukikelpoisista kustannuksista, jäljempänä 
tuki-intensiteetti, voi kuitenkin olla enintään:  

a) 30—50 prosenttia sen mukaan kuin ryhmäpoikkeusasetuksen 38 artiklassa tarkemmin säädetään, 
kun kyse on energiatehokkuustuesta;  

b) 30—100 prosenttia sen mukaan kuin ryhmäpoikkeusasetuksen 41 artiklassa tarkemmin säädetään, 
kun kyse on uusiutuvan energian tuesta; 

c) 45—65 prosenttia sen mukaan kuin ryhmäpoikkeusasetuksen 46 artiklassa tarkemmin säädetään, 
kun kyse on energiatehokkaan kaukolämmityksen tuesta.  

Kun kyse on infrastruktuurituesta, energiakärkihankeasetuksen mukaan määräytyvän tuen määrä voi kui-
tenkin olla enintään tukikelpoisten kustannusten ja investoinnin liikevoiton välinen erotus sen mukaan kuin 
ryhmäpoikkeusasetuksen 56 artiklan 6 kohdassa tarkemmin säädetään. 

 
7. Tuki-intensiteetin ja tukikelpoisten kustannusten laskeminen 

Tuki-intensiteetin ja tukikelpoisten kustannusten laskemisessa käytettävät luvut on ilmaistava ennen ve-
rojen tai muiden maksujen vähentämistä.  

Energiatehokkuustuen ja uusiutuvan energian tuen osalta tukikelpoisia kustannuksia ovat ylimääräiset 
kustannukset, joita korkeamman energiatehokkuusasteen saavuttaminen tai uusiutuviin energialähteisiin 
perustuvan energian tuotannon edistäminen edellyttää ja jotka voidaan erottaa kokonaisinvestointikustan-
nuksista. Jos ylimääräisiä kustannuksia ei voida erottaa kokonaisinvestointikustannuksista, tuki-
intensiteettiä laskettaessa tukikelpoiset kustannukset on määritettävä vertaamalla investointia samankal-
taiseen, vähemmän energiatehokkaaseen tai ympäristöystävälliseen vaihtoehtoon, joka olisi realistisesti 
tehty ilman tukea. Näiden investointien kustannusten välinen ero ilmaisee energiatehokkuuteen tai uusiu-
tuvaan energiaan liittyvät kustannukset, jotka muodostavat tukikelpoiset kustannukset. Kun kyse on pienel-
le laitokselle myönnettävästä uusiutuvan energian tuesta eikä vähemmän ympäristöystävällistä investointia 
voida määrittää, korkeamman ympäristönsuojelutason saavuttamisen edellyttämät kokonaisinvestointikus-
tannukset muodostavat tukikelpoiset kustannukset. 

Energiatehokkaan kaukolämmityksen tuen osalta tukikelpoisia kustannuksia ovat välttämättömät ylimää-
räiset kustannukset, joita investointi energiatehokkaaseen kaukolämmitys- tai jäähdytysjärjestelmään edel-
lyttää verrattuna perinteisen tuotantolaitoksen investointiin. 

Infrastruktuurituen osalta tukikelpoisia kustannuksia ovat aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen teh-
täviin investointeihin liittyvät kustannukset. 
 

8. Tuen kasautuminen 

Tukiohjelman mukainen tuki voi kasautua sellaisen muun valtiontuen kanssa, joka kohdistuu: 
1) yksilöitävissä oleviin muihin tukikelpoisiin kustannuksiin; 
2) osittain tai kokonaan samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin, jos kasautumisesta ei seuraa ryhmäpoikke-

usasetuksen mukaisen tuki-intensiteetin ylittyminen. 
Tukiohjelman mukainen tuki ei voi kasautua vähämerkityksisen tuen kanssa, jos kasautuminen johtaisi tu-

ki-intensiteetin ylittymisen.  
 

9. Yksittäisiä tukia koskevien tietojen julkaiseminen 

Kun tukea on myönnetty yli 500 000 euroa, julkaistaan tuen myöntämistä koskevat tiedot ryhmäpoikke-
usasetuksen 9 artiklan ja liitteen III mukaisesti Euroopan komission ylläpitämällä jäsenvaltiokohtaisella 
verkkosivustolla. 

 
10. Tukiohjelman voimassaolo 

Tukiohjelma tulee voimaan 30 päivänä tammikuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018. 
 


