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Energiatehokkuuden rahoitus 
ja EAKR

Kestävän rahoituksen pyöreä pöytä ja 
rahoituksen tietopalvelu

Mistä tukea ja rahoitusta: 
• Tuet ja avustukset
• Tietolähteitä

Rakennerahastot 2021-2027: EAKR, ESR+ ja JTF
• Tietoa rakennerahastoista
• EARK-kysely lokakuu 2022
• Esimerkkejä EAKR-hankkeista kunnissa
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Energiatehokkuuden rahoitus ja EAKR

Kestävän rahoituksen tietopalvelu ja pyöreät pöydät
Laaja yhteishanke 2021-2024

Aktiivinen tiedonvaihto eri alojen välillä.

Aktiivinen viestintä yritys- ja kuntakentälle.

Tiedon ja osaamisen ylläpitäminen ja 
kehittäminen.

Tilanne-
kuva

Viestintä
Tieto-

palvelu

Pyöreät
pöydät

Motiva
Kartoittaa uusiutuvan energian ja 

energiatehokkuusinvestointien esteitä ja 
rahoitustiedon tarvetta eri sektoreilla.

Analyysit olemassa olevista parhaista 
käytännöistä ja mahdollisuudet niiden 

skaalaamiseen.

Tietoa eri tuki- ja rahoitusmuodoista ja 

ratkaisuista eri kohderyhmille (erityisesti 

kunnat, yritykset, kiinteistöt).

Eri sektorit yhdistävä keskustelufoorumi, 

kestävän rahoituksen pyöreä pöytä, 

nostaa esiin eri toimialojen hyviä 

käytäntöjä jaettavaksi ja skaalattavaksi. 

Tietopalvelu ja pyöreät pöydät on suunnattu yrityksille sekä kunnille. 

Keskeisiä toimijoita hankkeen toteutuksessa ovat Suomen Kuntaliitto, Kaupan liitto, Elinkeinoelämän Keskusliitto, 

RAKLI ja Suomen Yrittäjät, joiden kanssa hanke toteutetaan yhteistyössä. Hankkeen rahoittajia ovat 

ympäristöministeriö, Energiavirasto, Suomen Kuntaliitto ja Kaupan liitto. Työtä vetää ja koordinoi Motiva Oy.

16.11.2022



Kestävän rahoituksen tietopalvelu ja pyöreät pöydät

Q3/2022 – Q1/2023

2022

Kestävän rahoituksen 
tietopalvelu

ja pyöreä pöytä

Aikataulu
Tietopalvelun tekninen määrittely ja tuotanto

Tietopalvelu välittää tietoa 
olemassa olevista 

rahoitusmahdollisuuksista. 
Pyöreiden pöytien yhteydessä on 

mahdollisuus keskustella
puutteista saatavilla olevassa 
rahoituksessa ja haasteista
rahoituksen hakemisessa.

Pyöreä pöytä 1. Helsingissä 20.9.2022 20.9
.

2023

Tietopalvelun lanseeraus Q1/2023

Pyöreä pöytä 2. ja tietopalvelun lanseeraus 
01-
02
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Kestävän rahoituksen tietopalvelu

Tietopalvelussa kootaan ja 
jaetaan tietoa eri tuki- ja 
rahoitusmuodoista ja 
-ratkaisuista eri kohderyhmille 
(erityisesti kunnat, yritykset, 
kiinteistöt).

Tietopalvelu kootaan Motivan 
verkkosivuille.

Palvelun suunniteltu julkaisu 
on Q1/2023.
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Tietopalvelu kokoaa tiedot eri tuki- ja rahoitusmuodoista

Rahoitusmuoto:
Eri rahoitusmuodot ja –ratkaisut: Tuki/avustus, Laina, 

Takaus/Takuu, ESCO/Leasing, Sijoitus, jne.

Rahoituksen kohde:
Mihin rahoitusta voi hyödyntää (energiatehokkuuden
parantaminen, uusiutuvan energiankäyttöönotto, jne.)

Rahoituksen hakija:
Yritys, Kunta, Kuntayhtymä, Julkisomisteiset yhtiöt, 
Muu julkishallinto, Seurakunnat, Seurakuntayhtymä, 

Muut yhteisöt

Rahoituksen tarjoaja:
ARA, Business Finland, jne tukea ja avustuksia 
myöntävät tahot, lainoittajat/rahoittajat, yms.

Rahoituksen 

tietopalvelu
Helposti lähestyttävää 

ja ymmärrettävää 

tietoa eri ratkaisuista.

Tarjoaa selkeän 

aloituspisteen, josta 

ohjataan hakemaan 

rahoitusta oikealta 

taholta.
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Rahoituksen tilannesää
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Tukea ja kannusteita kuntasektorin energiatehokkuuteen ja 
vähähiilisyyteen, mm.

Business Finland:

Energiatuki

• Energiakatselmukset, ESCO

• Energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvan energian käyttöön otto

Muut:

Tuki rakennetun ympäristön vihreän siirtymän hankkeille (YM)

• 4. haku (DL 3.3.2023) 

• Kunnille ja muille julkisille hankintayksiköille voidaan myöntää rahoitusta innovatiivisiin julkisiin hankintoihin.

Uusiutuva ja uudistuva Suomi –rakennerahastokausi (EAKR, ESR+, JTF)

Lisätietoja www.motiva.fi/rahoitus

https://www.businessfinland.fi/energiatuki
https://ym.fi/vahahiilinen-rakennettu-ymparisto
http://www.rakennerahastot.fi/
http://www.motiva.fi/rahoitus


Tukea ja kannusteita kuntasektorin energiatehokkuuteen, 
korjausrakentamiseen ja vähähiilisyyteen, mm.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:

Avustus asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimisesta matalalämpötilaiseen 
kaukolämpöön

• Pientalot, taloyhtiöt, vuokrataloyhteisöt

Avustus fossiilisesta öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseen 
• Kunnat

Sähköautojen latausinfra-avustus 
• Asuinrakennukset (vuokrataloyhtiöt)

• Työpaikat (kunnat ja kuntayhtymät)

Energia-avustus

• ARA-yhteisöt

Korjausavustukset 

• (hissiavustus, ikääntyneiden asuntojen korjaukset, jne.)

Lisätietoja www.motiva.fi/rahoitus

https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Avustus_matalalampoiseen_kaukolampoon_siirtymiseksi
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Avustus_oljylammityksesta_luopumiseen
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Sahkoautojen_latausinfraavustus
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Tyopaikkojen_latauspisteavustus
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus/ARAyhteisot
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset
http://www.motiva.fi/rahoitus


Tietolähteitä

Kuntien ilmastorahoitus 
(Motiva Oy)
• Tulossa ja käynnissä olevista 

kuntien ilmastotoimien 
edistämiseen ja 
vauhdittamiseen tarkoitetuista 
eri ministeriöiden ja niiden 
virastojen rahoitushauista.

• Lista päivitetään kerran 
kuukaudessa aina kuun 
ensimmäisenä maanantaina.

• www.motiva.fi/
kuntienilmastorahoitus

EU rahoitusneuvonta 
(Business Finland)
• Tietoa Euroopan unionin 

avustuksista, lainoista, 
takauksista, pääoma-
sijoituksista, tuista ja julkisista 
hankinnoista, sekä ohjaa ja 
neuvoo niiden käytössä. 

• EU-rahoitusta voivat hyödyntää 
yritykset, tutkimuslaitokset, 
kunnat, rahoituslaitokset ja 
muut tahot. Palvelu tarjoaa 
ajankohtaista tietoa ja 
hankekohtaista ohjausta, sekä 
järjestää EU-rahoitukseen 
liittyviä tapahtumia.

• www.eurahoitusneuvonta.fi
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Energiatehokkuuden 
rahoitus (Motiva Oy)
• Tietoa energiatehokkuus-

toimenpiteiden rahoituksesta 
kotitalouksille, taloyhtiöille, 
yrityksille ja kunnille sekä 
kansallisesta että EU-
rahoituksesta.

• www.motiva.fi/rahoitus

• Kestävän rahoituksen 
tietopalvelu ja pyöreä pöytä

• www.motiva.fi/kestavarahoitus

Energiatehokkuuden rahoitus ja EAKR

https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiatehokkuuden_rahoitus/kuntien_ilmastorahoitus
https://www.eurahoitusneuvonta.fi/etusivu
http://www.motiva.fi/rahoitus
https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiatehokkuuden_rahoitus/kestavan_rahoituksen_tietohubi_ja_pyorea_poyta/kestavan_rahoituksen_pyorea_poyta_-tilaisuus_20.9.2022


EAKR ja ESR+
rakennerahastot



Alue- ja rakennerahastot
2021-2027 (EAKR, ESR+, JTF)

• Alue- ja rakennepolitiikan tavoitteena on tasata 
alueiden välisiä kehitys- ja hyvinvointieroja ja 
varmistaa kestävä kasvu ja kilpailukyky. 

• Ohjelma tähtää alueiden elinkeinorakenteen 
uudistamiseen, työllisyyden ja osaamisen 
parantamiseen sekä osallisuuden lisäämiseen. 
Rahoitus tulee kolmesta toisiaan täydentävästä 
rahastosta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+), 
Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja 
Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

• Rahoitusta Suomessa jakavat viranomaiset 
käynnistävät avoimia hakuja määriteltyihin 
teemoihin.

• Rahoitusta voivat hakea niin kunnat kuin 
yritykset. Rahoitettavat hankkeet voivat olla 
pieniä, isoja, paikallisia, alueellisia, 
valtakunnallisia tai jopa valtakunnan rajat 
ylittäviä.
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www.rakennerahastot.fi

Ohjelman kuusi 
toimintalinjaa:
• Innovatiivinen Suomi (EAKR)
• Hiilineutraali Suomi (EAKR)
• Saavutettavampi Suomi (EAKR)
• Työllistävä, osaava ja osallistava 

Suomi (ESR+)
• Sosiaalisten innovaatioiden Suomi 

(ESR+)
• Aineellista puutetta torjuva Suomi 

(ESR+)

Hiilineutraali Suomi, jonka tavoitteena on edistää energia-
tehokkuutta ja kiertotaloutta, sekä vähentää kasvihuone-
kaasupäästöjä. Rahoitusta kohdennetaan myös toimiin, 
joilla varaudutaan ilmastonmuutokseen.



EARK-kysely lokakuussa 2022

Motiva selvitti Energiaviraston toimeksiannosta miten 
hyvin kunnat ovat hyödyntäneet ja pystyvät 
hyödyntämään Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) 
ja Euroopan Sosiaalirahaston (ESR+) tarjoamaa 
rahoitusta (www.rakennerahastot.fi).

Energiavirasto pitää EAKR rahoitusinstrumenttia 
tärkeänä ja on osaltaan valmis vauhdittamaan sen 
hyödyntämistä kunnissa (esim. tarjoamalla tukea 
hakemuksen laatimiseen, jne.).
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EAKR-kysely

Kyselyyn vastanneista EAKR oli 
tuttu noin puolelle vastaajista 
ja he olivat rahoitusta myös 
hyödyntäneet.
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EAKR-rahoituksen tunnettuus

Kyllä Ei



EAKR-kysely

Vastaajat olivat toimineet hankkeissa joko päähakijana tai kumppanina.
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Rooli hankkeissa?

80%

20%

0%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Päähakijana/toteuttajana

Yhtenä kumppanina

Alihankkijana

Ohjausryhmän jäsenenä

Muu, mikä:



EAKR-kysely
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Monessako hankkeessa rahoitusta on hyödynnetty?

20%

20%

60%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1-2

alle 5

yli 5

En tiedä

Toimijat, jotka olivat hyödyntäneet rahoitusta aiemmin, olivat toteuttaneet useita 
hankkeita.



Millaisissa hankkeissa EAKR-
rahoitusta on hyödynnetty?

• Katu- ja reitistöhankkeissa, logistiikan 
yhteistyöhankkeissa (Itämeri, Luoteis-Venäjä)

• Ilmasto-, energia-, kiertotalous-, viisaan 
liikkumisen, vesistöjen kunnostus- ja 
verkostotyöhankkeissa.

• Energiayhteisöjä koskevassa selvitystyöhankkeessa.

• Ilmasto- ja matkailuhankkeet, työllisyyden edistäminen, 
toiminnan ja projektien tehostaminen.

• Monipuolisesti EU rakennerahasto-ohjelmien 
eri tavoitteiden mukaisesti. 
Pääpaino elinkeinopolitiikan/yrityspalvelujen suunnassa.

• Hiiliviisaan metsätalouden edistäminen kunnan alueella.
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EAKR-kysely

Rahoituksen hakemiseen liittyvät 
haasteita ei nähty ylivoimaisina.

Hakuprosessia helpottaisi 
erityisesti sparraus hankkeen 
kehittämis- ja 
suunnitteluvaiheessa.

Vastanneista moni oli jo hakenut 
uuden rakennerahastokauden 
rahoitusta, tai oli 
valmistelemassa hakemusta.
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Haasteet, tuen tarve

,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

hakuprosessin?

hankkeen raportoinnin?

hankkeen maksatuksen?

hankkeen ohjausryhmätyöskentelyn?

Miten helpoksi koitte EAKR-rahoitukseen 

liittyvän hallinnon eri vaiheet?

Erittäin vaikea Erittäin helppo

Mikä helpottaisi hankerahoituksen hakemista?

57%

14%

14%

29%

43%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sparraus hankkeen 
kehittämiseen/suunnitteluun

Tuki hakemuksen käytännön laatimiseen

Verkostot ja/tai vertaistuki

Esimerkit toteutuneista hankkeista

Kontaktit asiantuntijoihin

Muu, mikä?



EAKR esimerkkejä: Kuopio ja Joensuu
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www.motiva.fi@MotivaOy

Lämmin kiitos!

Paivi.laitila@motiva.fi

Twitter:  @PaiviLaitila

Linkedin: www.linkedin.com/in/paivilaitila/
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https://twitter.com/motivaoy
https://www.youtube.com/user/motivaoy
https://www.linkedin.com/company/motiva
https://www.slideshare.net/MotivaOy
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