
Kysymyksiä ja vastauksia Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestoinnit -rahoituksesta 

 

Q: Kauttani on tulossa venäläis-korealainen yhtiö tarjoamaan omaa ratkaisuaan elintarvikejätteen 

muutamiseksi rehuksi. Osakeyhtiön perustaminen Suomeen on kesken. Onko rajoituksia yhtiön 

omistustaustalla. Onko ok jos omistus on ETA alueen ulkopuolella esim 90%  

A: Ulkomaisen yhteisön sivuliike on juridisesti rahoituskelpoinen, jos se harjoittaa liiketoimintaa Suomessa 

kiinteässä toimipisteessä ja sillä on oma liiketoimintavastuu vähintään tietyllä markkina-alueella. Kaikilla 

Suomessa liiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä pitää olla oma kirjanpito ja ne myös maksavat 

liiketoiminnastaan verot ja muut veroluonteiset maksut Suomeen. Business Finlandille on kyettävä riittävällä 

tavalla osoittamaan, että päämiehen eli sivuliikkeen omistavan ulkomaisen yrityksen oma pääoma on riittävällä 

tasolla eli kyse ei ole vaikeuksissa olevasta yrityksestä. 

Q: Onko kompostoinnin kehittäminen ok? Oliko termi maantäyttö, johon ei käy tämä instrumentti?  

A: Ryhmäpoikkeusasetuksen määritelmissä kierrätyksellä tarkoitetaan hyödyntämistointa, jossa jätemateriaalit 

käsitellään uudelleen tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi joko alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin 

tarkoituksiin. Siihen ei sisälly hyödyntäminen energiana eikä uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita käytetään 

polttoaineina tai maantäyttötoimiin. Kompostoinnin kehittäminen katsotaan mekaanis-biologisiin 

käsittelylaitoksiin liittyväksi hankkeeksi, jollaisia ei RRF-rahoituksella voida rahoittaa. Tämä rajaus ei koske 

olemassa oleviin mekaanis-biologisiin käsittelylaitoksiin kohdistuvia toimia, joiden tavoitteena on asentaa 

jälkikäteen laitoksessa erotellun biojätteen kompostointiin ja anaerobiseen mädätykseen tarkoitettuja 

kierrätysratkaisuja, edellyttäen että toimet eivät lisää laitoksen jätteenkäsittelykapasiteettia tai laitoksen 

elinikää. 

Q: Voiko kierrätysteknologiayritys saada investointitukea uuden kierrätysteknologisen ratkaisunsa 

demolaitoksen tekemiseen?  

A: Kiertotalouden investointiavustus edellyttäisi, että teknologiayritys itse ryhtyy investoriksi ja alkaisi toimia 

investoidun teknologiaratkaisun operaattorina. Pilot-/demorahoitus voi hyvinkin sopia teknologiayritykselle, 

joka vasta kehittää ratkaisua ja myy sitä myöhemmin muille.  

Q: Painotetaanko haussa tiettyjä aloja, esimerkiksi: Saako avustusta todennäköisemmin rakennusalan 

sivutuotteiden kierrätys- tai vaikka tekstiilialan kierrätyshankkeet? Osaatko eritellä aloille alustavia 

osuuksia?  

A: Biotalouden kierrätys- ja uudelleenkäyttöhankkeita rahoitetaan Kestävän kasvun ohjelman suunnitelman 

mukaisesti 30 M€:lla. Loput 50 M€ ovat vapaasti eri alojen haettavissa ja ne arvioidaan haun kriteerien 

mukaisesti ja kilpailevat rahoituksesta keskenään. 

Q: Onko T&K-alihankinta tehtävä kotimaisista pk-/tutkimusorganisaatioista? 

A: Business Finland kannustaa asiakkaita käyttämään projekteissaan tehtävään parhaita (sopivimpia) saatavilla 

olevia resursseja ja yhteistyökumppaneita. Euroopan sisämarkkina-alueelta hankitut hankinnat rinnastetaan 

kotimaisiin hankintoihin. Hyväksyttäviä perusteita Euroopan sisämarkkina-alueen ulkopuolisten kustannusten 

hyväksymiselle voivat olla osaamisen siirto rahoituksen saajalle projektin aikana sekä projektissa tarvittavan 

osaamisen tai infrastruktuurin kapasiteettivaje tai sen puuttuminen kokonaan Euroopan sisämarkkina-alueella. 



Keskustele Business Finlandin asiantuntijoiden kanssa etukäteen, mikäli projektiin liittyy ostoja Euroopan 

sisämarkkina-alueen ulkopuolelta.  

Q: Onko rakennusjätteen muuntaminen sähköksi (viimeisin teknologia) rahoitettavissa? A: Hyödyntäminen 

energiana tai uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita käytetään polttoaineina tai maantäyttötoimiin, ei 

sovellu rahoitettavaksi kierrätys- ja uudelleenkäyttöhaussa. Q: Voiko Business Finland rahoittaa 

jätteenpolttolaitoksia energiatuella?  

A: Jätteenpolttolaitoshankkeita tai polttolaitoksia, joissa jätepohjaiset kierrätyspolttoaineet muodostavat 

suuren osan polttoainekäytöstä, ei tueta myöskään energiatuella.  

Q: Onko mitään rajoituksia koskien sivuvirtojen/jätteen alkuperää sekä valmiin Suomessa tuotetun tuotteen 

loppusijoitusta/ myyntiä (Suomi / muut EU maat/ muut ei EU maat)?  

A: RRF-rahoitushaun tavoitteena on edistää vihreää siirtymää ja kiertotaloutta Suomessa Suomeen tehtävillä 

investoinneilla. Jätteen tuominen muualta Suomeen käsiteltäväksi ei ole haussa tavoitteena. Investointien 

tavoitteena on tukea talouden uudistamista ja uudenlaista kasvua, työllisyyttä sekä yritysten vihreän siirtymän 

ratkaisuihin perustuvaa vientiä. Korkean teknologian ratkaisuihin panostaminen tarkoittaa Suomelle 

mahdollisuutta moninkertaistaa ilmastotyönsä hyötyjä, kun suomalaisen osaamisen avulla voidaan vähentää 

päästöjä ja tarjota kestäviä ratkaisuja ympäri maailman.  

Q: Maksetaanko mitään osaa investointiavustuksesta heti hyväksymisen jälkeen? 

 A: Tässä haussa ei makseta ennakkoa (avustushankkeet). Business Finlandin normaalia lainarahoitusta 

tutkimusja kehittämishankkeisiin on mahdollista hakea jatkuvasti ja siinä lainan ennakkomaksu (enintään 30 % 

osuus lainasta) on mahdollista.  

Q: Vähennetäänkö investointihankkeessa kierrätystuotteen myyntitulot hankkeen aikana avustuksesta 

kokonaisuudessaan?  

A: Kiertotalouden investointiavustuksen rahoitusehtojen mukaisesti: ”Jos rahoituksen saaja saa projektin 

aikana tai välittömästi sen päättymisen jälkeen projektin Business Finlandille tilitettävillä kustannuksilla 

aikaansaatuja tuloja, sen on raportoitava Rahoittajalle niistä viipymättä, viimeistään loppuraportin yhteydessä. 

Tuloja voi syntyä esimerkiksi investoinnin käyttöönoton yhteydessä. Jos tulot ovat merkittäviä, Rahoittaja voi 

jättää kaupalliseen toimintaan kohdistuvat kustannukset hyväksymättä tai vähentää saadut tulot 

kustannuksista.” Varsinaisia kaupallisen tuotantotoiminnan kustannuksia ei tule eikä voi sisällyttää hankkeelle 

tilitettäviin kustannuksiin, vaan ainoastaan investoinnin käyttöönoton aikaiset kustannukset on 

hyväksyttävissä. Jos tästä syntyy tuloja, tulee ne raportoida.  

Q: Voiko sellainen teknologia saada investointiavustusta, jolla voidaan tehdä kasvualustojen korvike 

turpeelle?  

A: Mahdollisesti, jos ratkaisu muuten täyttäisi haussa asetetut kriteerit eli esimerkkinä kriteereistä ratkaisussa 

tulee olla kyse jäte- tai sivuvirran hyödyntämisestä painon osalta vähintään 50 prosenttisesti 

uusioraakaaineeksi ja ratkaisun tulee olla alan teknisen kehitystason ylittävä. Lisäksi tulee huomioida, että 

mekaanis- biologisia käsittelylaitoksia ei RRF-rahoituksella voida rahoittaa, mutta tämä rajaus ei koske 

olemassa oleviin mekaanis-biologisiin käsittelylaitoksiin kohdistuvia toimia, joiden tavoitteena on asentaa 

jälkikäteen laitoksessa erotellun biojätteen kompostointiin ja anaerobiseen mädätykseen tarkoitettuja 



kierrätysratkaisuja, edellyttäen että toimet eivät lisää laitoksen jätteenkäsittelykapasiteettia tai laitoksen 

elinikää.  

Q: Mitä tarkoitetaan mekaanis-biologisella käsittelyllä?  

A: Mekaanis-biologisella käsittelyllä tarkoitetaan jätteenkäsittelylaitosta, joka sisältää jätteen mekaanisen 

lajittelun ja biologisen käsittelyn eli kompostoinnin tai anaerobisen mädätykseen. 

Q: Voidaanko kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointi -rahoituksella tukea energiatehokkuuden 

parantamiseen liittyviä investointeja (esim. lämmön talteenottojärjestelmän toteutus)? 

A: Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointirahoitusta ei voida myöntää, jos avustusta on mahdollista saada 

jostakin muusta tukiohjelmasta. Esimerkiksi energian säästöön tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen 

liittyvät hankkeet kuuluvat arvioitavaksi energiatuen piirissä ko. tuen myöntämisestä annettujen kriteerien 

mukaisesti.  

 

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

