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EU-rahoitusneuvonnan aamukahvit

• Aamukahveja ei nauhoiteta

• Kysymykset (esitysten aikana) chattiin

• Chattia voi hyödyntää myös verkostoitumiseen

• Mikit lähtökohtaisesti pois päältä, Q&A-osion 
aikana voi ja kannattaa kysyä ja keskustella 
ääneenkin

• Diasetit ladataan EU-rahoitusneuvonnan 
materiaalipankkiin tapahtuman jälkeen 

• Tapauskohtaisessa EU-rahoitusmahdollisuuksien 
kartoituksessa auttaa EU-rahoitusneuvonta

• Muistattehan ystävällisesti täyttää 
palautelomakkeen tapahtuman jälkeen

Tähän joku kahvikuva

@EUrahoitusEU-rahoitusneuvontaSeuraa meitä somessa:



Agenda

• 9:00 Tervetuloa – Markku Pekonen, EU-rahoitusneuvonta

• 9:05 Innovaatiorahaston esittely – Juho Korteniemi, TEM

• 9:15 Ajankohtaisia asioita - Juho Korteniemi, TEM

• 9:30 Kysymyksiä ja keskustelua

• 9:55 Loppusanat



EU:n Innovaatiorahasto
15.2.2022

Juho Korteniemi
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Sisällys

• EU:n innovaatiorahasto
• Yleistä

• Ajankohtaista

• Muita vähähiilisiin investointeihin liittyviä rahoitusinstrumentteja
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EU:n innovaatiorahasto
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Yhteenveto innovaatiorahastosta

• Rahoittaa puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa. Lisätietoa komission ja CINEA:n nettisivuilta.

• Hakija on investoija, esimerkiksi yritys, joka suunnittelee uusiutuvan energian tuotantolaitoksen 
rakentamista. Konsortio on sallittu, mutta ei välttämätön, eikä konsortio vaikuta pisteytykseen.

• Haut on jaettu kahteen kokoluokkaan: Isojen hankkeiden haku investointikustannuksiltaan yli 7,5 
MEUR hankkeille ja pienten hankkeiden haku tätä pienemmille. 

• Tällä hetkellä avoinna toinen suurten hankkeiden haku (DL 3.3.2022) ja avautumassa on pienten 
hankkeiden haku.

• Innovaatiorahasto rahoittaa korkeintaan 60 % investoinnin ns. lisäkustannuksista, isojen 
hankkeiden osalta kustannukset voivat kattaa osittain myös käyttökustannuksia

• Vastuuviranomaisia ovat:
• Euroopan komissio (yleisesti)

• CINEA (useita tehtäviä, kuten tukisopimukseen ja maksuihin liittyvät tehtävät)

• EIP (PDA, päästöoikeusvarojen hallinnointi)

• Jäsenvaltioiden viranomaiset (tiedotus, konsultaatiot, osallistuminen lainsäädäntöprosesseihin)
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https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund_fi
https://cinea.ec.europa.eu/innovation-fund_fi


Innovaatiorahasto rahoittaa puhtaita teknologioita

• Innovaatiorahasto rahoittaa puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa
• Uusiutuva Energia

• Energianvarastointi

• CCUS

• Energiaintensiivinen teollisuus

• Hankkeisiin voi liittyä myös energiankäyttöä tai komponenttien valmistusta

• Hankkeet voivat sisältää investointeja eri kohtiin arvoketjua

• Hakijalle voidaan myöntää valmistelurahoitusta (PDA) investoinnin rahoituksen sijaan

• Innovaatiorahasto perustuu EU:n päästökauppaan liittyvään sääntelyyn. Päästökauppasektoriin
liittyvät määritelmät rajaavat tukikelpoisten hankkeiden joukkoa

• Rahaston kooksi arvioidaan 20 miljardia euroa 2020-2030
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Rahoitus on kilpailtua

• Komissio yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa on kehittänyt valintakriteerit 
hankkeille

• Kasvihuonekaasupäästöjen välttämisen potentiaali

• Innovatiivisuus

• Toteutettavuus

• Skaalautuvuus

• Kustannustehokkuus

• Kriteerien täsmällinen määrittely voi hieman muuttua hausta toiseen. Pienten 
hankkeiden haussa kriteerejä voidaan tulkita yksinkertaistetusti. 
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Kokemuksia aiemmista hausta

• Yksi suuri hanke Suomesta on valittu rahoitettavaksi – lisäksi kahdelle PDA-
hankevalmistelurahoitusta

• Rahoitus on kilpailtua – hakemukset kannattaa valmistella huolella
• Aloitus ajoissa

• Haun vaatimuksiin vastaaminen

• Selkeys ja laadukkuus

• Hakuvaiheisiin on tarjolla runsaasti dokumentaatiota, kuten
• Hakudokumentit 

• Metodologiaohjeet huomioiden erityisesti päästövähenemälaskennat

• Parhaat käytännöt (13.1.2022 järjestetyn tilaisuuden materiaalit) -
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-01/policy_innovation-fund_best_practice_en_0.pdf ja 
https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-01/policy_innovation-fund_lsc_statistics_en_0.pdf
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https://ec.europa.eu/clima/system/files/2022-01/policy_innovation-fund_best_practice_en_0.pdf
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Ajankohtaista hakuihin liittyen

• Suuren hankkeiden (CAPEX yli 7,5 MEUR) haku on parhaillaan käynnissä 3.3.2022 
asti

• Pienten hankkeiden haku (CAPEX alle 7,5 MEUR, myös minimi voi olla) alkaa 
31.3.2022 

• Haku tulee olemaan auki elokuuhun asti, päätökset alkuvuodesta 2023.

• Aiemmin järjestetystä pienten hankkeiden hausta on materiaalia saatavissa 
Innovaatiorahaston internetsivustolta. Uuden haun tarkat tiedot selviävät sen 
auettua.
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Muita instrumentteja
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RRF-energiainvestointituki – haku auki 4.3. asti

• Tavoitteena on 
• vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä 
• vähentää uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian teknologisia ja taloudellisia riskejä 

muun muassa vetyhankkeissa ja uuden energiateknologian hankkeissa.

• Haku on kohdistettu seuraaviin Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman pilari 1:n 
mukaisiin investointeihin, joiden on valmistuttava viimeistään 30 kesäkuuta 2026:

• Energiainfrastruktuuri-investoinnit (P1C1I1) 
• Investoinnit uuteen energiateknologiaan (P1C1I2) 
• Vähähiilinen vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen (P1C2I1) 
• Teollisuuden prosessien suora sähköistäminen ja vähähiilistäminen (P1C2I2)

• Ensimmäinen hakukierros on suunnattu energiainvestointi- ja 
energiainfrastruktuurihankkeisiin, joiden hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 
miljoonaa euroa. Ensimmäisen hakukierroksen tukipäätökset tekee työ- ja 
elinkeinoministeriön energiaosasto.
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Hakeminen

• Haun tiedot löytyvät osoitteesta 

• https://tem.fi/energiainvestointitukien-ensimmainen-haku

• Hausta on vastaavat tiedot myös BF:n internet-sivustolla.

• Ensimmäisen hakukierroksen osalta hakemus on toimitettava viimeistään 4.3.2022.

• Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta. 

• Hakemukseen liitetään erillinen RRF-tukihakemuslomake sekä 
tukihakemuslomakkeessa ja ohjeissa mainitut liitteet.

• Pakollinen liite hankkeen kannattavuuslaskelma tuen kanssa ja ilman tukea erillisellä excel-
tiedostolla

• Vapaaehtoiset liitteet: Kolmannen osapuolen lausunto teknologian uutuusarvosta, ei merkittävää 
haittaa-periaatteeseen liittyvä liite. Eräitä erillisliitteitä voidaan edellyttää.

• Hakemuslomake ja sen liitteet toimitetaan suomeksi tai ruotsiksi. Muuta kuin ohjeissa 
pyydettyä aineistoa ei tule toimittaa.

• Tukikelpoisuus: Yritykset ja eräät yhteisöt, pl. Maatilat, taloyhtiöt 
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Muita rahoitusmahdollisuuksia (Otos)

• Energiatukea hyväksyttäviltä kustannuksiltaan alle 5 miljoonan euron 
energiainvestoinneille haettavissa Business Finlandin asiointipalvelussa

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki

• Uusi rahoitusväline esimerkiksi Breakthrough Energy Catalyst EU-rahoitus 

https://www.breakthroughenergy.org/catalyst-eu-rfp

• EU-rahoituksesta eri vaiheisiin ja tarkoituksiin ajankohtaista tietoa tarjoaa mm. 
EU-rahoitusneuvonta

https://www.eurahoitusneuvonta.fi/etusivu
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Kiitos!



Lopuksi: Muita tapahtumia

Ajankohta Tapahtuma

16.02.2022 klo 9-10:30 EU-rahoitusneuvonnan infopäivä: Uusi eurooppalainen Bauhaus -
rahoitusmahdollisuudet

21.-22.3.2022 Research Fund for Coal and Steel Summit 2022

Tapahtumat ja ilmoittautuminen: https://www.eurahoitusneuvonta.fi/ajankohtaista

https://www.eurahoitusneuvonta.fi/ajankohtaista


Kiitos & tervetuloa asiakkaaksi

www.eurahoitusneuvonta.fi

Twitter @Eurahoitus

info@eurahoitusneuvonta.fi

http://www.eurahoitusneuvonta.fi/
mailto:info@eurahoitusneuvonta.fi

