
   TUKIOHJELMAKUVAUS 

  Kiertotalouden investointiavustus 

 

Business Finlandin tukiohjelma kiertotalouden investointeihin  

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin tukiohjelma kiertotalouden investointeihin perustuu tiettyjen tukimuotojen 
toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen 
(EU) N:o 651/2014 (EUVL L187 26.6.2014, s. 1) (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 36 ja 47 artiklaan.  

  
Rahoituksen myöntämistä säätelee valtionavustuslaki (688/2001) ja valtioneuvoston asetus (1197/2020).  

 
 

1 Tukiohjelman tavoitteet 
 

Tukiohjelmalla edistetään ilmastonmuutoksen hillintään ja muuhun ympäristönsuojeluun liittyviä, kiertotaloutta ja kestävää 
vihreää kasvua tukevia investointihankkeita. Rahoituksen tarkoituksena on muuttaa perinteisiä toiminta- sekä 
tuotantotapoja, ja tarjota mahdollisuuksia muutokseen sopeutuville ja uuteen toimintatapaan panostaville yrityksille. 

 
 

2 Tukiohjelman kesto ja koko  
 

Tukiohjelma on voimassa 1.1.2021 - 31.12.2023.  
 

Rahoitusta myönnetään ohjelman aikana arviolta enintään 50 miljoonaa euroa vuodessa. 
Todellinen tukiohjelmiin käytettävissä oleva rahoituksen suuruus määräytyy valtion vuosittaisten talousarvioiden 
perusteella.  

 
 

3 Ehdot  
 

3.1 Tuensaajat 
 

Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle toimintaa harjoittavalle yritykselle. Avustusta voidaan myöntää tuen 
saajille myös yhteisesti, jos se on hankkeen toteuttamisen kannalta perusteltua. 
 
Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että: 
 
1) avustuksen saajalla arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan taloudelliseen toimintaan; 

 
2) avustuksen saaja ei ole vaikeuksissa oleva yritys, siten kuin se määritellään ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 

kohdassa. Poikkeuksena ovat yritykset, jotka eivät olleet vaikeuksissa 31.12.2019, mutta joista tuli vaikeuksissa 
olevia yrityksiä 1.1.2020 ja 30.6.2021 välisenä aikana; 

 
3) yritykselle ei ole annettu ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua sellaiseen komission 

aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintämääräystä, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi 
ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi; ja 

 
4) investointiavustuksella on kannustava vaikutus avustuksensaajaan siten kuin ryhmäpoikkeusasetuksen 6 artiklassa 

säädetään. 
 

 
3.2 Avustuksen kohde 

 

 
Avustusta voidaan myöntää ryhmäpoikkeusasetuksen:  
1) 36 artiklan mukaisiin investointihankkeisiin yritysten unionin normit ylittävään ympäristönsuojeluun tai 

ympäristönsuojelun tason parantamiseen unionin normien puuttuessa silloin, kun ne liittyvät   
  a) digitaalisten ratkaisujen rakentamista koskeviin investointihankkeisiin;  
  b) teolliseen rakentamiseen liittyviin investointeihin tai 
  c) liiketoimintaekosysteemien edellyttämiin investointihankkeisiin;  

sekä 
2) 47 artiklan mukaisiin jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskeviin investointihankkeisiin. 



 
Liiketoimintaekosysteemillä tarkoitetaan verkostoa, jossa yksityiset ja julkiset toimijat tekevät yhteistyötä ja luovat toisiaan 
täydentäviä palveluja tai tuotteita tai kehittävät tuotantoresursseja. 
 
Kohdassa 1 kuvatun 36 artiklan mukaisen investoinnin on täytettävä seuraavat edellytykset:  
 
1) sen on mahdollistettava, että tuensaaja voi parantaa toimintansa ympäristönsuojelun tasoa ylittämällä sovellettavat  
unionin normit riippumatta siitä, onko voimassa velvoittavia kansallisia normeja, jotka ovat tiukempia kuin unionin  
normit; tai 
 
2) sen on mahdollistettava, että tuensaaja voi parantaa toimintansa ympäristönsuojelun tasoa unionin normien puut 
tuessa; ja 
 
3) investointia ei toteuteta sen varmistamiseksi, että yritykset noudattavat jo hyväksyttyjä unionin normeja, jotka eivät 

ole vielä tulleet voimaan. 
 

Edellä olevasta 3 kohdasta poiketen tukea voidaan myöntää: 
 

a) hyväksyttyjen unionin normien mukaisen, maantie-, rautatie-, sisävesi- ja meriliikenteessä käytettävän uuden 
kuljetuskaluston hankintaan edellyttäen, että hankinta suoritetaan ennen kyseisten normien voimaantuloa ja niitä 
ei sovelleta velvoittaviksi muuttumisen jälkeen jo ennen kyseistä päivää ostettuihin ajoneuvoihin; 
 

b) maantie-, rautatie-, sisävesi- ja meriliikenteessä käytettävien nykyisten kuljetusvälineiden jälkiasennuksiin 
edellyttäen, että unionin normit eivät olleet vielä voimassa kyseisten kuljetusvälineiden käyttöönottopäivänä ja 
niitä ei sovelleta velvoittaviksi muuttumisen jälkeen taannehtivasti kyseisiin ajoneuvoihin. 

 
 
Kohdassa 2 kuvatun 47 artiklan mukaisen investoinnin on täytettävä seuraavat edellytykset: 
 
1) Investointituki on myönnettävä muiden yritysten tuottaman jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Tämän artiklan 

nojalla ei vapauteta ilmoitusvaatimuksesta sellaisiin investointeihin myönnettävää tukea, jotka liittyvät tuensaajan 
oman jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. 
 

2) Muussa tapauksessa kierrätetyt tai uudelleenkäytetyt materiaalit hävitettäisiin tai niitä hyödynnettäisiin vähemmän  
ympäristöystävällisellä tavalla. Tämän artiklan nojalla ei myönnetä ryhmäpoikkeusta muille jätteen hyödyntämistoimille  
kuin kierrätykselle myönnettävälle tuelle.  
 
3) Tuella ei saa vapauttaa välillisesti pilaantumisen aiheuttajia kustannuksista, joista niiden olisi unionin lainsäädännön  
mukaan vastattava, eikä kustannuksista, jotka olisi katsottava tavanomaisiksi liiketoimintakustannuksiksi.  
 
4) Investointi ei saa pelkästään lisätä kierrätettävien materiaalien kysyntää lisäämättä materiaalien keruuta.  

 
5) Investoinnin on mahdollistettava alan viimeisimmän teknisen kehitystason ylittäminen. 

 
 
Avustuksen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan. Arvioinnissa verrataan avustuksen tavoiteltuja vaikutuksia siihen 
asetuksessa tarkoitettuun käyttötarkoitukseen, johon avustus kohdistuu. Lisäksi arvioidaan hankkeen 
kustannustehokkuutta, laatua ja toteuttamiskelpoisuutta. 
 

 
3.3 Tukikelpoiset kustannukset 

 
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat tuensaajan projektiin liittyvät seuraavat kustannukset siltä ajalta, kuin kyseisiä välineitä 
ja palveluita käytetään hankkeessa ja ne liittyvät välittömästi investointihankkeeseen:  

 palkkakustannukset  

 henkilösivukustannukset  

 ulkopuolelta ostettavat palvelut  

 aineet ja tarvikkeet,  

 laiteostot, -poistot ja -vuokrat  
 
Investointihankkeessa avustusta voidaan myöntää sellaisiin kohtuullisiin ja hankkeen kannalta tarpeellisiin kustannuksiin, 
jotka aiheutuvat: 
 
1) koneiden tai laitteiden taikka aineettomien oikeuksien hankinnasta ja asennuksesta; 



 
2) rakennuksen, rakennelman-, tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden 
tai tarvikkeiden hankkimisesta taikka niihin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta tai työpalkoista; 
 
3) tietoverkkojen tai muiden vastaavien verkkojen suunnittelusta, rakentamisesta tai laitehankinnoista taikka verkkojen 
rakentamiseksi tai käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankinnasta; 
 
4) investoinnin käyttöön otosta tai sen edellyttämästä käyttöhenkilökunnan koulutuksesta. 
 
36 artiklan mukaisia tukikelpoisia kustannuksia ovat vain ylimääräiset investointikustannukset, jotka ovat tarpeen 
sovellettavien unionin normien ylittämiseksi tai ympäristönsuojelun tason parantamiseksi unionin normien puuttuessa  
 

a) kun ympäristönsuojeluun tehtävistä investoinneista aiheutuvat kustannukset voidaan yksilöidä 
kokonaisinvestointikustannuksista erilliseksi investoinniksi, tukikelpoisia kustannuksia ovat nämä 
ympäristönsuojeluun liittyvät kustannukset;  
 

b) kaikissa muissa tapauksissa ympäristönsuojeluun investoinnista aiheutuvat kustannukset yksilöidään 
vertaamalla samankaltaiseen, vähemmän ympäristöystävälliseen investointiin, joka olisi realistisesti tehty ilman 
tukea. Näiden investointien kustannusten välinen ero ilmaisee ympäristönsuojeluun liittyvät kustannukset, jotka 
ovat tukikelpoisia kustannuksia.  
 

Tukikelpoisia eivät ole kustannukset, jotka eivät liity suoraan korkeamman ympäristönsuojelun tason saavuttamiseen.  
 
47 artiklan mukaisia tukikelpoisia kustannuksia ovat vain ylimääräiset investointikustannukset, joita aiheutuu sellaisen 
investoinnin toteuttamisesta, joka johtaa parempiin tai tehokkaampiin kierrätys- tai uudelleenkäyttötoimiin verrattuna 
kapasiteetiltaan vastaavaan perinteiseen uudelleenkäyttö- ja kierrätysprosessiin, joka luotaisiin ilman tukea. 
 
Jos avustuksensaaja on arvonlisäverovelvollinen, kustannuksiin liittyvä arvonlisävero ei ole hyväksyttävä kustannus. 
 
Hyväksyttäviä kustannuksia eivät myöskään ole esimerkiksi tuen saajan tavanomaisesta liiketoiminnasta aiheutuneet 
kustannukset, tuen saajan yleiskustannukset, tuen saajan matkakustannukset, myynnin ja markkinoinnin kustannukset, 
pankki- ja rahoituskulut ja sopimusten laatimisesta aiheutuneet kustannukset. Jos investointihanke rahoitetaan leasingilla, 
osamaksulla tai vastaavalla tavalla, voidaan hyväksyä enintään hankinnan ostohintaa vastaavat kustannukset, mutta 
esimerkiksi hallintokustannukset ja muut vastaavat kustannukset eivät ole hyväksyttäviä. 
 
Business Finlandin kustannusten todentamiseksi edellyttämien tilintarkastajan lausuntojen kustannukset voidaan katsoa 
hyväksyttäviksi kustannuksiksi. 

 
 

3.4 Tuki-intensiteetit  
 

Avustuksen enimmäismäärä pienelle yritykselle on 55 prosenttia, keskisuurelle yritykselle 45 prosenttia ja suurelle 
yritykselle 35 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Myönnetty yksittäinen avustus saa olla enintään 15 
miljoonaa euroa yhden yrityksen ja hankkeen osalta. 
 
3.5 Tukimuodot 

 
Rahoitus myönnetään avustuksena. 

 
 

3.6 Tuen kannustava vaikutus 
 

Rahoituksen myöntämisen edellytys on, että rahoituksella on kannustava vaikutus yrityksen toimintaan. Tämän vuoksi 
rahoitusta voidaan myöntää vain toimintaan, joka tapahtuu rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen.  
 
Avustusta tulee hakea Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta ennen hankkeen aloittamista. Investointihankkeen 
aloittamiseksi katsotaan käyttöomaisuuden hankkiminen, tuella rahoitettavan rakentamis-, muutos- tai parannustyön 
aloittaminen sekä sitovan investointipäätöksen tekeminen. 
 
Kannustavaa vaikutusta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 6 artiklassa 
tarkoitetut seikat. 

 
 



3.7 Tuen kasautuminen 
 

Investointiavustukseen sovelletaan ryhmäpoikkeusasetuksen 8 artiklassa tarkoitettuja valtiontuen kasautumissääntöjä eri 
tahoilta saatujen tukien kohdistuessa samoihin tukikelpoisiin kustannuksiin.  

 
 

4 Raportointi ja seuranta 
 

4.1 Raportointi 
 

Business Finland raportoi tukijärjestelmän toteuttamisesta vuosittain Euroopan komissiolle yleisen 
ryhmäpoikkeusasetuksen 11 artiklan mukaisesti.  

 
 

4.2 Julkisuus 
 

Business Finland julkaisee tiedot tukiohjelmasta yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 9 artiklan mukaisesti. Business Finland 
julkaisee yksittäisistä tuensaajista 9 artiklan edellyttämät tiedot internet-sivuillaan (www.businessfinland.fi) puolivuosittain. 
Lisäksi tiedot julkaistaan komission Transparency Award Module –sovelluksen kautta. Tuensaajista julkaistaan seuraavat 
tiedot:  

 

 rahoituksensaajan nimi, y-tunnus ja yrityskoko;  

 rahoituksensaajan toimiala; 

 alue, jolla rahoituksensaaja sijaitsee; 

 tuen määrä rahoituksensaajaa kohti;  

 tukiosa;  

 tukiväline 

 myöntämispäivä 

 tuen tarkoitus 

 tukitoimenpiteen viite 
 
 

4.3 Tuen valvonta 
 

Business Finland vastaa myöntämiensä tukien valvonnasta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Visiting address:   
Porkkalankatu 1, Helsinki    
FI-00181 Finland   

 

 

 

 

www.businessfinland.fi    
tel. +358 29 50 55000   
kirjaamo@businessfinland.fi   

 

 

 

 

Innovation Funding Agency Business Finland  

P.O.Box 69, FI-00101 Helsinki, Finland   
Business ID 0512696-4   

 

 

 

 

Business Finland Oy   
P.O.Box 358, FI-00181 Helsinki, Finland  

Business ID 2725690-3 

 

http://www.businessfinland.fi/
mailto:kirjaamo@businessfinland.fi

