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Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen 1 

 
Tuettava toiminta: 

• tuetaan uusien vähähiilisyyttä edistävien yritysten käynnistymistä ja 

uuden liiketoiminnan kehittämistä; 

• tuetaan pk-yritysten vähähiilisten ja resurssiviisaiden ideoiden, 

tuotteiden ja palvelujen tuotteistamista ja kaupallistamista sekä 

markkinoille pääsyä; 

• tuetaan pk-yritysten kasvua, kansainvälistymistä sekä 

kilpailukykyisyyttä edistäviä investointeja ja kehittämishankkeita, 

jotka parantavat yrityksen vähähiilisyyttä ja resurssiviisautta; 

• kehitetään vähähiilisiä yritysklustereita, yritysverkostoja ja muita 

yritysten yhteistyömuotoja; 

• käytetään pääomasijoituksia yritysten kestävän kasvun 

turvaamiseksi. 

 

Tukikelpoista on kaikki edellisten erityistavoitteiden ( 1.1 ja 2.1) mukainen toiminta, 

mikäli se edistää vähähiilistä taloutta. Kohderyhmät ja painopisteet ovat yhtenevät. 
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Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen 2 

 
• Tähän erityistavoitteeseen kohdistetaan kaikki edellisten 

erityistavoitteiden (1.1 ja 1.2) mukaiset hankkeet, mikäli ne edistävät 

vähähiilistä taloutta  

• Vähähiilistä taloutta edistää hanke, joka tukee uusiutuvan energian 

käyttöä, materiaali- ja energiatehokkuutta ja/tai vähentää 

hiilidioksidipäästöjä. 

• Energiatehokkuuden edistämisen ei tarvitse olla hankkeen 

ensisijainen tavoite (se voi olla esim. uusi liiketoiminta) 

• Menoluokkavalinnoissa käytetään kaikissa erityistavoitteissa 

ensisijaisesti aina ”ilmastonmuutosmenoluokkia” 

• Suurten yritysten vähähiilisyyttä edistäviä investointeja voidaan 

tukea silloin, kun kyseessä on investointi uuteen toimintayksikköön, 

liiketoiminta-alueeseen, tuotteeseen tai palveluun (vain 

erityistapauksissa) 
Kohderyhmät: yritykset 

Tuensaajat: Aloittavat ja kasvuhakuiset yritykset, yritysryhmät ja -verkostot, elinkeinojen 

kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt 
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Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden 

ratkaisujen kehittäminen 1 

 Tuettava toiminta: 

• tuetaan vähähiilisten tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien 

kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa, kysyntä- 

ja käyttäjälähtöisyys sekä tuotteiden elinkaaren aikaiset 

ympäristökustannukset huomioiden; 

• tuetaan uusien vähähiilisten tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien 

prototyyppejä, pilotointeja ja demonstraatioita;  

• tuetaan vähähiilisyysstrategioiden toteuttamisen kannalta keskeisiä 

innovatiivisia ratkaisuja ja selvityksiä; 

• kehitetään vähähiilisiä liikennejärjestelmiä ja liikkumismuotoja; 

• kehitetään asumisen energiatehokkuutta parantavia innovaatioita ja 

teknologioita; 

• luodaan alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä tukevia 

verkostoja sekä yhteistyömuotoja. 
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Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden 

ratkaisujen kehittäminen 2 

 Huomioi: 

• Kolme osa-aluetta: energia- ja materiaalitehokkuus, uusiutuva 

energia ja vähähiiliset strategiat 

• Toiminta voi kohdistua laajalti yhteiskunnan eri sektoreille 

• Kehitetään ja kokeillaan uutta, ei monisteta vanhaa uudella alueella 

• Ilmastomyönteisten asenteiden ja valintojen kannustaminen myös 

mahdollista erityistapauksissa 

• Innovatiiviset hankinnat 

• Kaupungit avainasemassa 
 

Kohderyhmät: pk-yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat 

Tuensaajat: Yritykset, yritysryhmät ja -verkostot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja 

koulutusorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskunnat 
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Maakunnan liiton myöntämä tuki (L 8/2014, 7§) 

 

 • Alueiden kehittämistä ja alueen kuntien välisen 

elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämisen 

kehittämishankkeet (max 80 %) 

• Perusrakenteen investointituki (max 70 %) 

• Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan EAKR:sta 

rahoitettavat kehittämis- ja investointituet (kehittäminen 

max 80 % ja investointi max 70 %) 

• Ei voi kohdistua yksittäisen yrityksen liiketoiminnan 

kehittämiseen 
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