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Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen

(1063/2012) 4, 12, 13 ja 15 § seuraavasti:

4 §

Valtionapuviranomainen

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää tuen
myöntämisestä investointihankkeeseen, jos
sen hyväksyttävät kustannukset ylittävät
5 000 000 euroa, ja selvityshankkeeseen, jos
sen hyväksyttävät kustannukset ylittävät
250 000 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö
päättää myös tuen myöntämisestä, jos inves-
tointihanke liittyy uuden teknologian käyt-
töönottoon ja selvityshanke uuden palvelun
tai menetelmän kehittämiseen. Muutoin tuen
myöntämisestä päättää elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus.

Jos tuen myöntää elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus, sen maksamisesta, käytön
valvonnasta ja takaisinperinnästä päättää elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä
työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hal-
lintokeskus (kehittämis- ja hallintokeskus).

12 §

Tuen maksaminen

Energiatuki maksetaan hakemuksesta (mak-
satushakemus) jälkikäteen hankkeen edistymi-
sen ja toteutuneiden maksettujen kustannusten
perusteella yhdessä tai useammassa erässä,
jotka mainitaan myöntöpäätöksessä.

Viimeinen maksuerä on vähintään 20 pro-
senttia myönnetystä tuesta, jollei työ- ja elin-
keinoministeriö erityisestä syystä yksittäista-
pauksessa tuen myöntämistä koskevassa pää-
töksessä poikkea tästä.

Hankkeessa, jossa on leasing- tai osamak-
sukustannuksia taikka muita vastaavia kus-
tannuksia, tuki voidaan maksaa yhdessä
erässä hankkeen valmistumisen jälkeen.

Hakemus viimeisen maksuerän maksami-
seksi (lopputilitys) tulee toimittaa tuen myön-
täjälle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun
hanke on saatettu päätökseen. Lopputilityk-
sessä tulee tehdä kustannusselvitys koko
hankkeen toteutuneista kustannuksista. Eri-
tyisestä syystä tuen myöntäjä voi myöntää
jatkoaikaa lopputilityksen toimittamista var-
ten, jos tätä koskeva hakemus toimitetaan
ennen määräajan päättymistä. Jos tuen on
myöntänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus, jatkoajan lopputilityksen toimittami-
seksi voi myöntää kehittämis- ja hallintokes-
kus.

Hyväksyttyään lopputilityksen tuen myön-
täjä maksaa viimeisen maksuerän ja vahvis-
taa samalla energiatuen lopullisen määrän.
Jos tuen on myöntänyt elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskus, viimeisen maksuerän
maksaa ja energiatuen lopullisen määrän vah-
vistaa kehittämis- ja hallintokeskus. Toteutu-
neiden hyväksyttävien kustannusten jäädessä



alle tuen myöntämistä koskevassa päätök-
sessä mainitun määrän, lopullisen tuen suu-
ruus on tukiprosentin mukainen osuus toteu-
tuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

13 §

Maksatushakemusta ja lopputilitystä koske-
vat tarkemmat säännökset

Maksatushakemus ja lopputilitys tulee
tehdä työ- ja elinkeinoministeriön vahvista-
malla lomakkeella.

Investointihankkeessa jokaisen maksatus-
hakemuksen yhteydessä tulee esittää tuen
saajan edustajan tai valvojan lausunto siitä,
että hanke on siinä vaiheessa, mikä on tuen
myöntämistä koskevassa päätöksessä mää-
rätty tuen maksamisen edellytykseksi. Tuen
saajan tulee esittää myös selvitys hankkeen
siihen mennessä toteutuneista kustannuksista.

Tuen ensimmäisen erän maksuhakemuk-
sessa tulee lisäksi esittää selvitys hankkeen
kokonaisrahoituksesta sekä selvitys tuen koh-
teena olevan omaisuuden vakuuttamisesta va-
hingon varalta.

Selvityshankkeessa tuen saaja on velvolli-
nen lopputilityksen yhteydessä antamaan lop-
puraportin hankkeen tuloksista ja niiden hyö-
dyntämismahdollisuuksista.

Lopputilityksestä tulee hyväksytyn tilintar-
kastajan (KHT, HTM, JHTT) antaa lausunto
siitä, antaako lopputilitys oikeat ja riittävät
tiedot hankkeesta viimeisen maksuerän mak-
samista varten. Jos tuen saaja on kunta, kun-
tayhtymä tai seurakunta, lausunnon antaa sen
tilintarkastaja. Hankkeissa, joissa maksutosit-
teiden määrä on alle kymmenen, tuen myön-
täjä voi hyväksyä vaihtoehtona tilintarkasta-
jan lausunnolle, että hakija liittää tilitykseen

yrityksen kirjanpitoon sisältyvät oikeaksi to-
distetut tositejäljennökset hankkeen aiheutta-
mista kustannuksista. Jos tuen on myöntänyt
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tilin-
tarkastajan lausunnon vaihtoehdon voi hy-
väksyä kehittämis- ja hallintokeskus.

Erityisestä syystä tuen myöntäjä voi yksit-
täistapauksessa tuen myöntämistä koskevassa
päätöksessään poiketa siitä, mitä 4 momen-
tissa säädetään lopputilityksen tarkastami-
sesta ja hyväksymisestä. Jos tuen on myöntä-
nyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
päätöksen poikkeamisesta voi tehdä kehittä-
mis- ja hallintokeskus.

15 §

Tuen saajan selvitys- ja ilmoitusvelvollisuus

Tuen saajan on toimitettava tuen myöntä-
jälle selvitys hankkeen vaikutuksista kahden
vuoden kuluessa viimeisen tukierän maksa-
misesta.

Tuen saajan on ilmoitettava tuen myöntä-
jälle käyttö- tai luovutusrajoituksen noudatta-
miseen tai omaisuuden käyttöön tukipäätök-
sessä määrättyyn tarkoitukseen vaikuttavasta
olosuhteiden muutoksesta välittömästi tapah-
tuman jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden
kuukauden kuluttua.

Jos päästökauppalakia ryhdytään sovelta-
maan hankkeeseen, tuen saajan on ilmoitet-
tava tuen myöntäjälle asiasta kahden kuukau-
den kuluessa.

Jos tuen on myöntänyt elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus, edellä 1–3 mo-
menteissa tarkoitetut selvitys ja ilmoitukset
on tehtävä kehittämis- ja hallintokeskukselle.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2015.
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